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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

вибіркова дисципліна

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
3
90
2
6
4
80
0,7
5,3
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів системи знань щодо організації і
технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та
надання банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання
банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками,
фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також
при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку
центрального банку.
Завдання: - засвоєння теоретичних засад і методології проведення
банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати
нормативно- правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських
операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними
банками та між НБУ і комерційними банками
Предмет: економічні відносини з приводу організації та функціонування
комерційного банку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні
Тема 2. Організація діяльності банку
Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу
Тема 4. Операції банків із залучення коштів
Тема 5. Операції банків із запозичення коштів
Тема 6. Основи організації банківського кредитування
Тема 7. Особливості операцій банків з надання та погашення окремих
видів кредиту
Тема 8. Операції банків з цінними паперами

Тема 9. Операції банків з векселями.
Тема 10. Операції банків з обслуговування платіжного обороту
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
у тому числі
Назви змістових модулів і тем
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх
ресурсів
Тема 1. Види банків і порядок їх
8
створення в Україні
Тема 2. Організація діяльності банку
1
8
Тема 3. Операції банків з формування
1
8
власного капіталу
Тема 4. Операції банків із залучення
1
8
коштів
Тема 5. Операції банків із
1
2
8
запозичення коштів
Разом за змістовим модулем 1
46
4
2
40
Змістовий модуль 2. : Характеристика та проведення операцій із розміщення
банківських ресурсів
Тема 6. Основи організації
2
2
8
банківського кредитування
Тема 7. Особливості операцій банків з
надання та погашення окремих видів
8
кредиту
Тема 8. Операції банків з цінними
8
паперами
Тема 9. Операції банків з векселями.
8
Тема 10. Операції банків з
8
обслуговування платіжного обороту
Разом за змістовим модулем 2
44
2
2
40
Усього годин
90
6
4
80

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
Всього

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідей
Види банків і порядок їх створення в Україні
Семінар запитань і відповідей Організація діяльності банку
Семінар з виконанням практичних задач Операції банків з
формування власного капіталу
Семінар з виконанням практичних задач Операції банків із залучення
коштів
Семінар з виконанням практичних задач Операції банків із
запозичення коштів
Семінар з виконанням практичних задач Основи організації
банківського кредитування
Семінар з виконанням практичних задач
Особливості операцій банків з надання та погашення окремих видів
кредиту
Семінар з виконанням практичних задач Операції банків з цінними
паперами
Семінар з виконанням практичних задач Операції банків з векселями
Семінар з виконанням практичних задач
Операції банків з обслуговування платіжного обороту

Кількість
годин

2
2

4

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами діяльності комерційних
банків та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
Засоби
годин
Зміст самостійної роботи
діагностик
самостійи
ної роботи
Змістовий модуль 1. Теоретичні і організаційні аспекти банківської діяльності
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Семінар запитань і
літератури для обговорення питань: Рівні банківської
відповідей Види
системи України, основні етапи її розвитку. Основні Тестування,
банків і порядок їх
чинники, які впливають на розвиток банківської системи фронтальне
створення в Україні
України. Поняття центрального банку країни. Основні та
Вид та тема
семінарських занять

8

Семінар запитань і
відповідей
Організація
діяльності банку
8

Семінар з виконанням
практичних задач
Операції банків з
формування власного
капіталу

8

Семінар з виконанням
практичних задач
Операції банків із
залучення коштів
8

Семінар з виконанням
практичних задач
Операції банків із
запозичення коштів

8

функції і інструменти регулювання НБУ. Сутність поняття
„банк”. Класифікація комерційних банків за рівнем
капіталу, обсягом активних операцій, формою власності,
організаційним устроєм, залежно від кола операцій, що
виконуються, тощо Порядок створення та державної
реєстрації комерційного банку.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Ліцензування
банківської діяльності. Класифікація банківських операцій. Філії та представництва комерційних банків, порядок їх відкриття, риси схожості та відмінності. Організаційний устрій банку. Економічні нормативи, які регулюють діяльність комерційних банків. Доходи, витрати,
прибуток банку.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Склад і структура
ресурсів комерційного банку. Капітал банку, його джерела
та функції. Порядок формування статутного капіталу
банку. Порядок формування прибутку банку. Порядок
формування фондів банку. Управління власним капіталом
комерційного банку на мікро- та макрорів- нях.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Вклади і депозити як
головне джерело банківських ресурсів. Вклади до запитання, порядок відкриття рахунків в банках. Строкові
депозити. Вклади, які приймаються від населення. Випуск
банками ощадних сертифікатів. Порядок формування
процентної ставки за депозитами. Управління залученими
коштами комерційного банку на мікро- та макрорівнях.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Запозичення ресурсів
на міжбанківському ринку. Порядок отриман ня кредитів
від НБУ. Підтримка ліквідності банку з боку НБУ. Випуск
облігацій
комерційними
банками.
Управління
запозиченими коштами комерційного банку на мікро- та
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Тестування,
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Тестування,
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Разом змістовий
модуль 1

макрорівнях..
понятійний
Джерела [1-10]
диктант
2. Самотестування.
1. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач

40
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти банківської діяльності

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої

Семінар з виконанням
практичних задач Основи
організації банківського
кредитування

8

Семінар з виконанням
практичних задач
Особливості операцій
банків з надання та
погашення окремих видів
кредиту

8

Семінар з виконанням
практичних задач Операції
банків з цінними паперами

8

Семінар з виконанням
практичних задач Операції
банків з векселями

8

Семінар з виконанням
практичних задач Операції

8

літератури для обговорення питань: Класифікація банківських кредитів. Суб’єкти кредитних взаємовідносин.
Форми кредитування банками і види позичкових рахунків.
Принципи банківського кредитування. Етапи процесу
кредитування. Характеристика кредитного договору.
Плата за кредит та порядок її визначення. Фактори, які
впливають на величину процентної ставки за кредит.
Способи захисту від кредитного ризику. Оцінка
кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення
зобов’ язань позичальника перед банком: застава, гарантія,
цесія, страхування. Проблемні позички. Кредитний
моніторинг в комерційному банку. Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Кредити пов’язані з
цінними паперами, в т.ч. вексельні та під заставу ОВДП.
Кредити сільськогосподарським підприємствам. Іпотечний
кредит. Ломбардні позички. Консорціумний кредит.
Проведення банками операцій із споживчого кредитування
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Задачі комерційних
банків на ринку цінних паперів. Робота банків з ОВДП.
Операції “РЕПО”. Операції банків з власними фінансовими продуктами. Робота з депозитними сертифікатами
НБУ. Взаємозв’язок кредитних і інвестиційних операцій
банків. Ризики, властиві інвестиційним операціям та
шляхи їх зниження. Операції з цінними паперами в разі
коли банк виступає інвестором. Операції банку на ринку
цінних паперів, коли банк виступає в якості інфраструктурного учасника ринку. Посередницькі операції
банку на ринку цінних паперів.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Поняття, види
векселів. Кредитні операції з векселями. Торговельні
операції з векселями. Гарантійні операції з векселями.
Розрахункові, комісійні та довірчі операції з векселями.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої

літератури для обговорення питань: Основи організації
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Тестування,
фронтальне

грошових розрахунків, їх види. Принципи проведення
безготівкових розрахунків. Організація міжбанківських
розрахунків. Форми безготівкових розрахунків: платіжне
доручення, платіжна вимога-доручення, чек, акредитив;
сфера використання; порядок проведення розрахункових
операцій. Способи безготівкових розрахунків: попередня
оплата, планові платежі, залік взаємови- мог. Банківський
контроль за здійсненням безготівкових розрахунків.
Організація банками готівкових грошових розрахунків.
Організація роботи кас банку. Характеристика документів,
якими оформлюється порядок видачі та приймання грошей
до кас банку. Касові обороти та їх прогнозування.
Взаємозв’язок касових і емісійних операцій банку.
Грошові перекази.
Джерела [1-10]
2. Самотестування.
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуаційних завдань та задач

банків з обслуговування
платіжного обороту

Разом змістовий
модуль 2
Разом

40
80

та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

7. Результати навчання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Здатність ефективно використовувати механізм банківської діяльності для
менеджменту фірми чи установи
Уміння використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої
діяльності того чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції
банківських систем
Здатність підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності
на результати своїх професійних цілей
Уміння виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й
особливостей надання різноманітних банківських операцій і послуг
Здатність відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також
перспективні можливості розвитку банківських операцій

Здатність організувати повсякденний менеджмент в умовах глобалізації
банківського бізнесу
Здатність аналізувати та оцінювати маркетингові важелі підвищення
ефективності роботи центрів прибутку банку
Здатність організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами
всіх рівнів, державою і недержавним сектором економіки
Уміння робити відповідний аналіз та здійснювати операції на фондовому,
грошовому, валютному, кредитному ринках
Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації,
використання при цьому технічних засобів збору та обробки інформації,
вміння працювати на персональному комп ютері
Здатність організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами
всіх рівнів, державою і недержавним сектором економіки

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

15

Підсумковий
тест (екзамен)

Сума
в
балах

50

100

Індивідуальне
завдання

20

15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала
90-100
80-89

Шкала ECTS
A
B

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»

75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

C
D
E
FX
F

3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література,
нормативні документи.
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