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ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мет а вивчення дисципліни - формування системи знань у галузі організації і
технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг,
сприяти набуттю практичних навичок при виконанні банківських операцій, пов’язаних з
розрахунково – касовим, кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку.
Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад и методології проведення
банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативноправовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання
взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

Предмет дисципліни – діяльність комерційних банків, пов’язана з наданням послуг
юридичним і фізичним особам.

Ст ат ус дисципліни – вибіркова.
Місце навчальної дисципліни освітній програмі. Вивчення дисципліни «Банківські
операції» базується на знанні дисциплін «Гроші та кредит», «Фінанси», «Інвестиції». Знання
та вміння, що одержані при вивченні дисципліни «Банківські операції», використовуються
для вивчення дисциплін «Банківська система», «Організація кредитно-розрахункових
операцій у банках», «Страхові послуги» та ін.

Компет ент ност і т а програмні результ ат и навчання
Вивчення навчальної дисципліни «Банківських операцій» передбачає формування та
розвиток у студентів компетентностей:
- загальних:
1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання
щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та банківської системи.
2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з
метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських
ситуацій в банківській діяльності й прийняття управлінських та фінансових рішень.
3. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів
та налагоджувати комунікаційних зв’язків та міжособистісні взаємодії при вирішенні
поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної
діяльності.
4. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки
прийнятих організаційно-управлінських рішень.
5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення
поставлених завдань.
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- фахових:
1. Здатність розуміти місце і значення банківської системи і порядок створення банків
в державі.
Здатність усвідомлювати організаційну структуру банків, органи управління банком,
способи формування і розміщення ресурсів банку
Здатність розуміти економічну суть, структуру і порядок формування власного
капіталу банків
Здатність усвідомлювати порядок відкриття банком депозитних договорів суб’єктам
господарювання, відкриття вкладних рахунків фізичним особам
Здатність здійснювати операції банків з готівкою та пластиковими картками,
прогнозувати оборот готівкових грошей у банках, розуміти основи побудови та
функціонування системи платежів в Україні
Здатність здійснювати кредитні операції банків, розуміти умови кредитної угоди,
кредитного договору, здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальника
Здатність здійснювати операції банків з цінними паперами, розумітися на формування,
класифікації портфеля цінних паперів банків
Студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
- знати види банків і порядок їх створення в Україні;
- розуміти організацію діяльності банку;
- усвідомлювати механізм операцій банків з формування власного капіталу;
- володіти знаннями операцій банків із залучення коштів;
- використовувати інструментарій операцій банків із запозичання коштів;
- володіти знаннями та навиками операцій банків з обслуговування платіжного
обороту;
- застосовувати знання операцій банків з готівкою та операцій банків з пластиковими
картками;
- володіти знаннями та навиками здійснення кредитних операцій банків;
- застосовувати вміння виконання операцій банків з цінними паперами;

Передумови для вивчення дисципліни
Методична основа дисципліни “Банківські операції” своєю основою має сучасні
економічні теорії та концепції страхування, фінансового менеджменту і теорії економічних
ризиків, світовий досвід з теорії та практики організації страхування та надання страхових
послуг, розробки провідних вчених і працівників страхового бізнесу країн з сталою
ринковою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов розвитку національної
економіки, а також теоретичні і практичні досягнення практики страхування на
національному страховому ринку.
ІІІ. Очікувані результати навчання
Після вивчення дисципліни студент повинен знати:
•
•
•
•

нормативно – законодавчу базу з банківської діяльності;
організацію і технологію здійснення банківських операцій та послуг;
порядок реєстрації та формування статутного капіталу банку;
характеристику банківських ресурсів, їх види та порядок формування;
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• процедуру кредитних операцій;
• порядок проведення операцій із цінними паперами;
• характеристику послуг банків;
• суть економічних показників, що характеризують діяльність банку.
Після вивчення дисципліни студент повинен уміти:
класифікувати пасивні та активні операції банків;
виконувати операції на практичних прикладах;
визначати банківські ризики і вміти управляти ними.

•
•
•

ІУ. Критерії оцінювання результатів навчання
Підсумковий контроль знань студентів формується на підставі сумарного рейтингу,
що включає рейтингові оцінки під час поточного контролю та рейтингову оцінку на екзамені
(заліку).
Згідно критеріям оцінки знань студентів за сумарним рейтингом (табл. 1)
виставляється екзаменаційна оцінка.
Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом

Таблиця 1

Якісна
Кількість балів
Рейтингова
Додаткові умови
характеристика
оцінка
Відмінно
90-100 балів
А
Дуже добре
82-89 балів
В
Добре
75-81 бал
С
Задовільно
68-74 бали
D
Достатньо,
60-67 балів
Е
задовільно
Незадовільно
35-59 балів
ЕХ,
можливість повторного складання
Незадовільно
1-34 бали
F
повторне вивчення*
*У останньому випадку відповідно до «Положення про систему триступеневого контролю
знань студентів Міжрегіональної Академії управління персоналом» студенту рекомендується
повторне слухання курсу.

Теми/
типии
контролю

15-20
Т1

Т2

60

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

4

Т10

85

15

УСЬОГО

15-25

15-20

Залік

Бали за
модуль

Змістовний модуль 2

РАЗОМ
(максимум)

Змістовний модуль 1

РАЗОМ
(мінімум)

Може передбачатися оцінювання за співвідношенням 85:15. В цьому випадку на
залік/екзамен відводиться 15 балів (1-5 за відповідь на кожне з трьох питань екзаменаційного
білету) або тестові чи інші залікові завдання.
Максимальна сума балів (поточна рейтингова + підсумкова екзаменаційна) складає 100
балів, а мінімальна сума балів по поточному контролю – 60 балів (допуск до здійснення
підсумкового контролю знань).
Рекомендована шкала балів оцінювання поточного та підсумкового контролю наведено
нижче в табл.2.
Таблиця 2
Розподіл балів за якими оцінюються різні види робіт

100

ПК
РТ

5

5

5

МК

5

5

5

5
10

ІР

5

20

10

10

5

15

20

10

20

20

5

5

15

5

5

М

10

5

Тип контролю:
ПК – поточний контроль (відповіді на семінарах, доповнення)
РТ – розв’язок задач/ тестування
МК – міні-контрольна
М – модульна контрольна робота
ІР – індивідуальна робота

У. Засоби діагностики результатів навчання
Контроль є невід’ємною складовою навчання банківським операціям і проводиться з
метою оцінки навчальних досягнень студентів в оволодінні банківськими операціями згідно
з визначеним чинною програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності навчального
процесу, підвищення мотивації до навчання.
Система контролю має комунікативну спрямованість, що дозволяє визначити рівень
сформованості навичок і вмінь механізмів банківських операцій. Вона характеризується
зв’язністю і зростаючою складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю.
Цілі та зміст різних видів контролю мають відповідати цілям, завданням та змісту
навчання. Порядок нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами
контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і повинен бути зручним і
практичним. Результати контролю виступають показниками успішності студентів, які можна
співвідносити з очікуваними навчальними досягненнями в оволодінні банківськими
операціями.
Поточний контроль реалізується на практичних заняттях шляхом усного опитування,
перевірки конспектів, виконанням тестів і контрольних робіт, різновидів самостійної роботи,
зокрема написання рефератів, творчих завдань тощо.
Завдання для проведення поточного контролю розробляються викладачами з
урахуванням особливостей навчання банківським операціям на відповідному курсі.
Метою підсумкового контролю, що проводиться наприкінці відповідного семестру, є
визначення рівня володіння студентами засобами банківських операцій відповідно до
рейтингової системи оцінювання знань, яка додається до робочої програми навчальної
дисципліни.
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку, який складається письмово. Залік
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проводиться у формі відповідей комбінованого тесту, який включає наступні різновиди
роботи – теоретичні визначення та розрахункові завдання. Залік може проводиться у формі
відповідей на питання білету за вивченими темами та включає три теоретичних питання та
одне розрахункове. Обидві частини застосовуються з метою перевірки сформованості
конкретних навичок і вмінь банківським операціям.
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УІ. Програма навчальної дисципліни

Таблиця 3

Структура навчальної дисципліни
№

1.
2.

Курс _4_ Семестр __8__
Обсяг в кредитах ЄКТС/
Всього годин у семестрі
4/120
Назва теми

Кількість годин, з них
Примітка
Лекції Семі- Практ. Інд.Сам.
Форма
(Л)
нар. Лаб.
конс. Роб.
контрол
зан. Зан.
Роб.
Студ. ю
(ПЗ, ЛЗ) (ІКР) (СРС)

Змістовний модуль 1. Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Створення та
4
2
9
організація діяльності
У
комерційного банку
Формування ресурсів
2
9
У,Т,СР
комерційного банку

3.

Розрахунково – касові
операції банків

4.

Операції банків з
2
1
8
У,Т,СР
векселями
Кредитні операції
2
1
9
У,СР
банків
Змістовний модуль 2. Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку
Операції банків з
У,КР,
2
1
8
цінними паперами
ПК

5.

6.
7.

Банківські інвестиції

Операції банків в
іноземній валюті
Нетрадиційні
9. банківські операції та
послуги
Забезпечення
10. фінансової стійкості
банку
8.

Разом годин:

4

2

8

У,Т,СР

2

1

8

У,Т,СР

2

1

8

У,Т,СР

2

1

8

У,Т,СР

2

2

9

У,СР

24

12

0

0

84

Форми контролю є: усне опитування (У); контрольні роботи (КР); перевірка конспектів
(ПК); перевірка завдань для самостійної роботи (СР); тестування (Т).
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Програмний матеріал з дисципліни «Банківські операції» включає два модулі, які
охоплюють такі теми програми курсу:
Змістовий модуль 1 вивчає «Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Кредитно-депозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку».
Змістовий модуль 2 вивчає «Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку».

6.1. Плани лекцій

Змістовний модуль 1 „Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Кредитно-депозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку”
Лекції 1
Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку.
1. Види та операції комерційних банків.
2. Організаційна структура та управління банком.
3. Порядок реєстрації комерційного банку.
4. Ліцензування банківської діяльності.
Рекомендовані джерела інформації: [3,5,29,32-35,43,54,55-60, 63,85, 87,97].
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.
1. Банківські ресурси: сутність, склад і структура.
2. Формування власного капіталу банку.
3. Операції по залученню вкладів і депозитів.
4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.
5. Управління ресурсами комерційного банку.
Рекомендовані джерела інформації: [1-5,23,38,43-45,49,56-61,66-69,71,74-77,97,101].
Тема 3. Розрахунково-касові операції банків.
1. Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві.
2. Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків.
3. Ведення рахунків клієнтів.
4. Безготівкові міжгосподарські розрахунки.
5. Міжбанківські розрахунки.
6. Розрахунки з використанням платіжних карток.
7. Касові операції банків.
Рекомендовані джерела інформації: [3,6,24-28,41,52,55-59,61,66-71,88,93-95,99,103].
Тема 4. Операції банків з векселями.
1. Характеристика та види векселів.
2. Кредитні операції з векселями: врахування та переврахування векселів.
3. Кредити під заставу векселів.
4. Розрахункові операції з векселями.
5. Гарантійні операції з векселями: авалювання векселів.
6. Комісійні операції з векселями: інкасування та доміциляція векселів.
7. Довірчі операції з векселями: зберігання банками векселів клієнтів.
Рекомендовані джерела інформації: [1-5,9,49,56-61,66-69,71,74-77,82,97,103].
Тема 5. Кредитні операції банків.
1. Суть, функції і класифікація банківських кредитів.
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2. Процес кредитування клієнтів банку.
3. Умови кредитної угоди.
4. Способи захисту від кредитного ризику.
5. Позичковий відсоток та його диференціація.
6. Формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позичками
комерційних банків.
Рекомендовані джерела інформації: [1-3,10,12,18,20,37,38,39,54,55-61,63,66-69,71,76,79,8587,89-92,103].
Змістовний модуль 2 „Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку”
Тема 6. Операції банків з цінними паперами.
1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. Операції банків на фондовому
ринку.
2. Пасивні операції банків із цінними паперами: емісія власних цінних паперів.
3. Активні операції банків із цінними паперами.
4. Ризики фондового ринку та методи управління ними.
5. Кредитні операції банків із цінними паперами.
6. Позабалансові операції комерційних банків.
Рекомендовані джерела інформації: [3,7,8,31,41,52,56-63,66-69,103].
Тема 7. Банківські інвестиції.
1. Поняття та види банківських інвестицій.
2. Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування.
3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.
Рекомендовані джерела інформації: [3,13,19,54,55-65,69,74,97,98].
Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.
1. Операції банків з іноземною валютою.
2. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.
3. Ведення валютних рахунків клієнтів.
4. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.
5. Операції з міжнародних торговельних розрахунків.
6. Конверсійні операції банків.
7. Валютні кредитно-депозитні операції банків.
Рекомендовані джерела інформації: [3,15,17,22,23,50,52,55-63,93-95,99].
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги.
1. Банківські послуги та їх види.
2. Лізингові операції банків.
3. Факторинг і форфейтинг.
4. Гарантійні операції банків.
5. Трастові послуги банків.
6. Інші нетрадиційні банківські операції.
Рекомендовані джерела інформації: [3,51,54,56-61,65,71,73,79,84,86,98,103].
Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку.
1. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та платоспроможність
банку.
2. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.
3. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку.
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Рекомендовані джерела інформації: [3,29,43,56-61,66-69,71,72,74,77,97].
6.2. Плани семінарських занять

Змістовний модуль 1 „Організаційні основи діяльності комерційного банку. Кредитнодепозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку”
Семінарське заняття 1
Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку.
1. Види та операції комерційних банків
2. Організаційна структура та управління банком
3. Порядок реєстрації комерційного банку
4. Ліцензування банківської діяльності
5. Особливості діяльності комерційних банків в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [3,5,29,32-35,43,54,55-60, 63,85, 87,97].
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.
1. Банківські ресурси: сутність, склад і структура
2. Формування власного капіталу банку
3. Операції по залученню вкладів і депозитів
4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку
5. Управління ресурсами комерційного банку
6. Проблема капіталізації банків в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [1-5,23,38,43-45,49,56-61,66-69,71,74-77,97,101].
Тема 3. Розрахунково-касові операції банків.
1. Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві
2. Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків
3. Ведення рахунків клієнтів
4. Безготівкові міжгосподарські розрахунки
5. Міжбанківські розрахунки
6. Розрахунки з використанням платіжних карток
7. Касові операції банків
8. Перспективи використання платіжних карток у розрахунках в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [3,6,24-28,41,52,55-59,61,66-71,88,93-95,99,103].
Тема 4. Операції банків з векселями.
1. Характеристика та види векселів
2. Кредитні операції з векселями: врахування та переврахування векселів
3. Кредити під заставу векселів
4. Розрахункові операції з векселями
5. Гарантійні операції з векселями: авалювання векселів
6. Комісійні операції з векселями: інкасування та доміциляція векселів
7. Довірчі операції з векселями: зберігання банками векселів клієнтів
8. Перспективи розвитку вексельної форми розрахунків в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [1-5,9,49,56-61,66-69,71,74-77,82,97,103].
Тема 5. Кредитні операції банків.
1. Суть, функції і класифікація банківських кредитів
2. Процес кредитування клієнтів банку
3. Умови кредитної угоди
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4. Способи захисту від кредитного ризику
5. Позичковий відсоток та його диференціація
6. Формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позичками
комерційних банків
7. Сутність взаємозв’язку між обліковою ставкою НБУ та процентними ставками банків за
кредитами
Рекомендовані
джерела
інформації:
[1-3,10,12,18,20,37,38,39,54,55-61,63,6669,71,76,79,85-87,89-92,103].
Змістовний модуль 2 „Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку”
Тема 6. Операції банків з цінними паперами.
1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. Операції банків на фондовому
ринку
2. Пасивні операції банків із цінними паперами: емісія власних цінних паперів
3. Активні операції банків із цінними паперами
4. Ризики фондового ринку та методи управління ними
5. Кредитні операції банків із цінними паперами
6. Позабалансові операції комерційних банків
7. Важливість розвитку ринку цінних паперів в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [3,7,8,31,41,52,56-63,66-69,103].
Тема 7. Банківські інвестиції.
1. Поняття та види банківських інвестицій
2. Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування
3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів
4. Порівняння кредитних та інвестиційних операцій
Рекомендовані джерела інформації: [3,13,19,54,55-65,69,74,97,98].
Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.
1. Операції банків з іноземною валютою
2. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками
3. Ведення валютних рахунків клієнтів
4. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті
5. Операції з міжнародних торговельних розрахунків
6. Конверсійні операції банків
7. Валютні кредитно-депозитні операції банків
8. Особливості ринку банківських металів
Рекомендовані джерела інформації: [3,15,17,22,23,50,52,55-63,93-95,99].
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги.
1. Банківські послуги та їх види
2. Лізингові операції банків
3. Факторинг і форфейтинг
4. Гарантійні операції банків
5. Трастові послуги банків
6. Інші нетрадиційні банківські операції
7. Нормативно-правове забезпечення нетрадиційних операцій та послуг банків в Україні
Рекомендовані джерела інформації: [3,51,54,56-61,65,71,73,79,84,86,98,103].
Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку.
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1. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. Ліквідність та
платоспроможність банку
2. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій
3. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку
4. Тенденції фінансової стійкості українських комерційних банків
Рекомендовані джерела інформації: [3,29,43,56-61,66-69,71,72,74,77,97].
6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
Формами самостійної роботи студентів є:
• опрацювання лекційного матеріалу;
• опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;
• вивчення законодавчих актів, які регламентують фінансову діяльність;
• розв’язання задач по відповідних темах курсу;
• підготовка рефератів та доповідей;
підготовка індивідуальних робіт по відповідних темах курсу згідно із завданнями
Теми рефератів
Змістовний модуль 1 „Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Кредитно-депозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку”
Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку.
1. Комерційні банки: сутність, види та операції.
2. Управління комерційним банком.
3. Реєстрація та ліцензування комерційного банку.
Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку.
1. Банківські ресурси: сутність, склад і структура.
2. Власний капітал банку: сутність та особливості формування.
3. Депозит: сутність, властивості та види.
4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.
Тема 3. Розрахунково-касові операції банків.
1. Грошові розрахунки у народному господарстві: сутність, основи організації, способи і
форми.
2. Особливості здійснення безготівкових розрахунків в Україні.
3. Безготівкові міжгосподарські розрахунки.
4. Міжбанківські розрахунки: сутність та особливості здійснення.
5. Використання у розрахунках платіжних карток.
6. Касові операції банків.
7.
Тема 4. Операції банків з векселями.
1. Векселі: сутність, характеристика та види.
2. Особливості здійснення кредитних операцій з векселями.
3. Розрахункові операції з векселями: сутність та особливості здійснення.
4. Гарантійні та комісійні операції з векселями.
5. Особливості здійснення довірчих операцій з векселями.
6.
Тема 5. Кредитні операції банків.
1. Банківські кредити: сутність, функції і класифікація.
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2. Особливості процесу кредитування клієнтів банку.
3. Захист від кредитного ризику: об’єктивна необхідність та способи здійснення.
4. Позичковий відсоток: сутність та диференціація.
5. Резерв для відшкодування можливих втрат за позичками комерційних банків:
особливості формування і використання.
Змістовний модуль 2 „Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку”
Тема 6. Операції банків з цінними паперами.
1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів в Україні.
2. Особливості здійснення пасивних операції банків із цінними паперами.
3. Активні операції банків із цінними паперами: сутність та особливості здійснення.
4. Ризики фондового ринку: сутність та методи управління ними.
5. Особливості здійснення кредитних операцій банків із цінними паперами.
6. Позабалансові операції комерційних банків: сутність та особливості здійснення.
7.
Тема 7. Банківські інвестиції.
1. Банківські інвестиції: поняття та види.
2. Оцінка інвестиційних проектів, аналіз доцільності та ефективності інвестування.
3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.
4.
Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.
1. Операції банків з іноземною валютою.
2. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.
3. Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів.
4. Особливості здійснення неторговельних операцій комерційних банків в іноземній валюті.
5. Операції з міжнародних торговельних розрахунків.
6. Особливості здійснення конверсійних операцій банків.
7. Валютні кредитно-депозитні операції банків.
8.
Тема 9. Нетрадиційні банківські операції та послуги.
1. Банківські послуги: сутність, властивості та види.
2. Лізингові операції банків: сутність та особливості здійснення.
3. Особливості здійснення факторингових і форфейтингових операцій банками.
4. Гарантійні операції банків: сутність та особливості здійснення.
5. Особливості здійснення трастових послуг банками.
6.
Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку.
1. Особливості регулювання діяльності банків в Україні
2. Ліквідність та платоспроможність банку: поняття та особливості регулювання.
3. Доходи і витрати комерційного банку: сутність та види.

6.4. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється в формі індивідуальних консультацій зі
студентами по питанням тематичного навчального плану, завданням для самостійного для
самостійної роботи студентів та виконанню контрольних (реферативних) робіт. Час проведення
встановлюється згідно з графіком, затвердженим на засіданні кафедри.

УІІ. Форми поточного та підсумкового контролю
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У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань
студентів.
Екзаменаційна оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента.
Приблизне рекомендоване співвідношення між балами за роботу протягом семестру та
безпосередньо за екзаменаційну роботу складає 65:35.
Поточний контроль знань, який здійснюється протягом семестру, базується на таких
видах навчальних робіт:
а) робота на семінарах над теоретичними питаннями курсу: ґрунтовні відповіді,
фіксовані виступи, доповнення;
б) розв'язок задач та виконання тестів;
в) написання контрольних робіт: міні контрольних (за поточною темою) та модульних
контрольних робіт (підсумкових за рядом тем).
Рекомендована шкала балів за видами навчальних робіт в таблиці 4.
Шкала балів за видами навчальних робіт
№

ч/тт

Види навчальних робіт

Максимальна оцінка у
балах за виконання
0-5

Таблиця 4

Примітка
За семінар, незалежно
від кількості відповідей
За семінар
За практичне заняття незалежно
від кількості задач;
За заняття

1.

Відповіді на семінарах

2.
3.

Доповнення
Розв'язок задач:
-індивідуальний;
- участь у колективному
розв'язку

0-5

4.

Тестування

0-5

За одне правильно виконане
завдання

5.

Фіксований виступ (аналіз
проблеми)

0-5

За один виступ

6.

Міні-контрольні (за
поточною темою)

0-5

Загалом за контрольну

7.

Модульні контрольні роботи

0- 10

За одну роботу

2,5

2,5

Тестування та міні контрольні можуть здійснюватися за матеріалами, наведеними у
розділі VI «Завдання для самостійної роботи студентів». Теми фіксованих виступів
пропонуються до кожного заняття курсу у розділі V «Плани семінарських занять».
Модульні контрольні роботи проводяться у формі тестів і задач, оскільки такий варіант
контролю знань оптимальний як з точки зору зручності перевірки робіт, так і з точки зору
можливості використання комп'ютерних технологій проведення цих робіт. У разі потреби
контрольні роботи можуть здійснюватися і у традиційній формі письмової відповіді на
поставлені запитання. У такому випадку завданнями контрольних робіт можуть виступати
питання підсумкового контролю, кількість яких буде обмежена тематичним спрямуванням
відповідного модулю.
Протягом викладання дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль
знань студентів за наступною схемою:
Таблиця 5
Тема
Форма контролю
Змістовний модуль 1 „Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Кредитно-депозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку”
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1 Тема 1. Створення та
Усний контроль знань студентів та тестові завдання
організація
діяльності
протягом семінарського заняття.
комерційного банку.
2.
Формування
2 Тема
Усний контроль знань студентів протягом
ресурсів
комерційного
семінарського заняття. Міні-контрольна
банку.
3 Тема
3.
Розрахунково- Вибіркова перевірка знань студентів по питанням тем
1-3, передбачених до самостійного вивчення.
касові операції банків.
4 Тема 4. Операції банків з Усний контроль знань студентів та тестові завдання
векселями.
протягом семінарського заняття.
5

Тема 5. Кредитні операції
банків.

Усний контроль знань студентів та тестові завдання
протягом семінарського заняття.

Модульна контрольна
Змістовний модуль 2 „Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку.
Забезпечення фінансової стійкості діяльності комерційного банку”
6 Тема 6. Операції банків з Усний контроль знань студентів протягом практичного
цінними паперами.
заняття.
7.
Банківські
7 Тема
Усний контроль знань студентів протягом
інвестиції.
семінарського заняття.
8 Тема 8. Операції банків в
іноземній валюті.
9.
9 Тема
банківські
послуги.

Нетрадиційні
операції
та

Усний контроль знань студентів протягом
семінарського заняття.
Вибіркова перевірка знань студентів по питанням,
передбачених до самостійного вивчення.

10.
Забезпечення Усний контроль знань студентів та тестові завдання
10 Тема
фінансової стійкості банку.
протягом семінарського заняття. Міні-контрольна
Кінцевий контроль

Підготовка студентами розрахункової роботи
відповідно до порядку написання таких робіт та їх
тематики, викладених Навчальній програмі
Залік

Перелік питань до семестрового контролю

1. Види комерційних банків та їх організаційна структура.
2. Склад доходів і витрат комерційного банку.
3. Емісія та використання банківських векселів.
4. Прибуток комерційного банку та його використання.
5. Організація кредитних відносин банку із індивідуальними позичальниками.
6. Емісійні операції банків на ринку цінних паперів.
7. Організація діяльності комерційного банку.
8. Акцептний кредит та його характеристика.
9. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку.
10. Робота комерційного банку, пов’язана з підтриманням ліквідності балансу.
11. Організаційна структура комерційних банків.
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12. Фінансове посередництво банків на ринку цінних паперів.
13. Основні економічні нормативи, які регулюють діяльність комерційного банку.
14. Довгострокові споживчі кредити.
15. Готівкові і безготівкові розрахунки, сфера їх застосування.
16. Ліквідність та платоспроможність комерційного банку.
17. Контокорентний кредит.
18. Склад, структура та економічна характеристика кредитних ресурсів комерційного банку.
19. Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів.
20. Кредити під цінні папери.
21. Управління банківськими ресурсами на макро- та мікрорівнях.
22. Власний та залучений банківський капітал, та його економічна характеристика.
23. Кредитний план комерційного банку як складова його бізнес-плану.
24. Капітальні вкладення, принципи, методи їх фіксування.
25. Вклади, їх види та характеристика.
26. Залучені ресурси комерційних банків, порядок їх формування і прогнозування.
27. Ведення валютних рахунків клієнтів.
28. Маневрування кредитними ресурсами комерційними банками.
29. Принципи та суть організації безготівкових розрахунків.
30. Джерела фінансування капітальних вкладень.
31. Власні та залучені ресурси, їх економічна характеристика.
32. Кредити під цінні папери.
33. Ефективність інвестицій.
34. Зміст депозитного договору.
35. Схожість та різниця інвестиційних та позичкових операцій.
36. Нормативне регулювання операцій банків з іноземною валютою.
37. Показники, що характеризують кредитоспроможність позичальника.
38. Види та порядок оформлення розрахункових документів.
39. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.
40. Процентна політика по внескам населення.
41. Форми безготівкових розрахунків та засоби платежу.
42. Джерела аналізу кредитоспроможності підприємств та їх використання банком.
43. Основні фактори, які формують розмір процентних ставок.
44. Заставне право банку і спосіб його реалізації.
45. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитив.
46. Класифікація кредитів комерційних банків, їх характеристика.
47. Вимоги, що висуваються комерційними банками до застави по позичках.
48. Авалювання та акцептування векселів.
49. Ліміт кредитування і кредитна лінія.
50. Прогнозування касових оборотів.
51. Інкасування векселів.
52. Зміст договору про заставу.
53. Лізингові операції.
54. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку.
55. Поняття кредитного ризику та основні способи захисту від нього.
56. Факторингові операції.
57. Переуступка контрактів і дебіторської заборгованості як форма забезпечення кредиту.
58. Засіб захисту від кредитного ризику: диверсифікація кредитних вкладів.
59. Страхування кредитів як форма їх забезпечення.
60. Операції із залучення і розміщення валютних коштів.
61. Засіб захисту від кредитного ризику: оцінка кредитоспроможності позичальника.
62. Товарно-матеріальні цінності в обороті і товарно-матеріальні цінності у виробництві як
форма забезпечення кредитів.
63. Характеристика видів банківських послуг.
64. Забезпечення кредитів дорожніми документами.
16

65. Формування резервів на покриття можливих збитків від активних операцій.
66. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.
67. Засіб захисту від кредитного ризику: забезпечення зобов’язань позичальника.
68. Цінні папери як форма забезпечення кредиту.
69. Характеристика та види векселів.
70. Забезпечення банківських кредитів рухомим і нерухомим майном.
71. Характеристика кредитів під заставу векселів.
72. Умови платежів та документація при міжнародних розрахунках.
73. Диференціювання відсоткових ставок по вкладах і депозитах.
74. Міжнародні розрахункові операції.
75. Ліцензування банківської діяльності.
76. Фактори, які формують позичковий процент.
77. Міжбанківські розрахунки.
78. Банківський контроль і кредитні санкції.
79. Етапи процесу кредитування.
80. Документи, що подаються банками для отримання ліцензій НБУ для здійснення банківських
операцій.
81. Кредитна картка як форма споживчого кредиту.
82. Контроль банку за використанням кредиту позичальником.
83. Формування депозитних ресурсів.
84. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів.
85. Проблеми позички та банківський контроль.
86. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі.
87. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку.
88. Сутність та види споживчих кредитів.
89. Характеристика операцій РЕПО.
90. Посередництво комерційних банків при операціях з іноземною валютою.

VIII. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
Викладання

дисципліни

передбачає

використання

новітніх

освітніх

технологій,

спрямованих на підвищення зацікавленості студентів в вивченні курсу, оволодінні теоретичними та
практичними знаннями з предмету. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при
вивченні дисципліни будуть здійснюватися проблемні лекції (за участю студентів), презентації
(лекцій/семінарів), кейси (оцінка теорії через практичні аспекти), робота в малих групах та семінаридискусії, що використовують мультимедійне техніко-програмне забезпечення. Рекомендовані
методи активації наведені нижче у таблиці 6.
Таблиця 6

Складові методів активізації процесу навчання
Тема

Методи активізації процесу навчання
Лекції

Семінари

Інше

Змістовний модуль 1 „Організаційні основи діяльності комерційного банку.
Кредитно-депозитні та розрахунково-касові операції комерційного банку”
17

1

Тема 1. Створення та організація
діяльності комерційного банку.

Семінар – дискусія

2

Тема 2. Формування ресурсів
комерційного банку.

Кейс

3
4
5
6

Презентація
Тема 3. Розрахунково-касові
операції банків.
Тема 4. Операції банків з
векселями.
Тема 5. Кредитні операції Участь студентів в
проведенні лекції
банків.
Тема 6. Операції банків з
цінними паперами.

Кейс

Інтернет-звіти
студентів по
нормативній базі

Змістовний модуль 2 „Інвестиційні, валютні та інші операції комерційного банку. Забезпечення
фінансової стійкості діяльності комерційного банку”
7
8
9

Тема 7. Банківські інвестиції.

Семінар – дискусія

Тема 8. Операції банків в
іноземній валюті.
Тема 9. Нетрадиційні банківські
операції та послуги.

Семінар – дискусія
Семінар – дискусія
Інтернет-звіти
студентів по
нормативній базі

10 Тема
10.
Забезпечення
фінансової стійкості банку.
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