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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
Вид контролю

осінній
3
90
2
4
4
82
залік

2. Програма дисципліни
Ціль – формування у студентів системи знань щодо побудови системи
управління банком, що враховує організацію взаємодії підрозділів банку при
продажах банківських продуктів, забезпечує адекватну підтримку прийнятих
фінансових і організаційних рішень за рахунок підвищення їх якості,
погодженості і цільової спрямованості.
Завдання: - засвоєння майбутніми фахівцями загальних понять щодо
взаємозв'язку макроекономічних й мікроекономічних функцій банку з його
сутністю та основними видами пропонованих продуктів; організації надання
основних видів послуг; функцій фінансового й організаційного менеджменту
банку та механізму їх реалізації; організації маркетингового процесу в банку;
узгодження інтересів підрозділів на основі внутрішньобанківського
перерозподілу грошових потоків, доходів та видатків; методологічних основ
визначення собівартості й ціни банківських продуктів.
Предмет: економічні відносини з приводу організації та функціонування
комерційного банку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Комерційний банк як основний елемент банківської системи
Тема 2. Організація взаємодії та аналіз діяльності структурних підрозділів
банку
Тема 3. Організація обліку і калькуляції у банківській справі
Тема 4. Проблеми підвищення ефективності "центрів прибутку"
Тема 5. Організація аналізу ефективності роботи комерційного банку
Тема 6. Особливості банківського маркетингу
Тема 7. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
3. Структура дисципліни

Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні і організаційні аспекти банківської діяльності
Тема 1. Комерційний банк як
основний
елемент
банківської
9
1
1
7
системи
Тема 2. Організація взаємодії та
аналіз
діяльності
структурних
9
1
1
7
підрозділів банку
Тема 3. Організація обліку і
7
7
калькуляції у банківській справі
Разом за змістовим модулем 1
25
2
2
21
Змістовий модуль 2. : Практичні аспекти банківської діяльності.
Тема 4. Проблеми підвищення
17
1
1
15
ефективності "центрів прибутку"
Тема
5.
Організація
аналізу
ефективності роботи комерційного
17
1
1
15
банку
Тема 6. Особливості банківського
15
15
маркетингу
Тема 7. Сучасні тенденції розвитку
16
16
банківської системи України
65
2
2
61
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
90
4
4
82

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар - розгорнута бесіда
Комерційний банк як основний елемент банківської системи
Семінар запитань і відповідей
2
Організація взаємодії та аналіз діяльності структурних
підрозділів банку
Семінар з виконанням практичних задач Організація обліку і
3
калькуляції у банківській справі
Семінар - дискусія
4
Проблеми підвищення ефективності "центрів прибутку"
Семінар запитань і відповідей
5
Організація аналізу ефективності роботи комерційного банку
Семінар - розгорнута бесіда Особливості банківського
6
маркетингу
Семінар з виконанням практичних задач
7
Сучасні тенденції розвитку банківської системи України
Всього
1

Кількість
годин
1
1

1
1

4

5. Індивідуальні завдання
Контрольна робота студента з дисципліни містить два основних розділи:
• розкриття теоретичного питання;
• вирішення типових задач та
обґрунтування розрахунків висновками
відповідно до методичних рекомендацій з курсу.
Індивідуальне завдання виконується за варіантами, що погоджується
лектором з групою.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Засоби
Назва модулю
Зміст самостійної роботи
самостійної
діагностики
роботи
Змістовий модуль 21
1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування
1. Теоретичні і
рекомендованої
літератури
для
організаційні
обговорення питань: Основні етапи і
аспекти
сучасний стан банківської системи
банківської
України.
Сутність
і
функції
діяльності
комерційного
банку.
Сутність
банківського
продукту
(послуги).
Основні напрямки діяльності сучасного
комерційного
банку.
Специфіка
організаційної структури комерційного
банку.
Взаємодія
структурних
підрозділів банку при виробництві і
продажу послуг. Концепції управління
діяльністю банку. Основи калькуляції в
банківській
справі..
Система
управлінського обліку, необхідна для
реальної оцінки ефективності роботи
підрозділів банку.
Джерело [1, 2-8].
2. Самотестування.
Змістовий модуль 61
2.
Практичні
аспекти
банківської
діяльності

Опрацювання конспекту лекцій та
рекомендованої
літератури
для
обговорення
питань:
Організація
планування і контролю роботи центрів
прибутку.
Оптимізація
внутрішньобанківського
управління
центрами прибутку. Сутність аналізу
діяльності банку. Система показників
аналізу активів і зобов’язань банку.
Аналіз фінансових результатів діяльності банку. Приклади проведення
аналізу діяльності банку. Концепція
банків- ського маркетингу. Ринок
банківських послуг і способи його
вивчення.
Маркетингові
важелі
підвищення
ефективності
роботи
центрів прибутку банку. Стимулювання
збуту
банківських
продуктів.
Глобалізація банківського бізнесу.
Участь банків України у створенні і
функціонуванні
фінансовопромислових груп
Джерело [1, 2, 7,8, 12,15,19].
2. Самотестування.
3. Підготовка індивідуального завдання
1.

Тестування,
виконання
індивідуального
завдання

7. Результати навчання
1

2
3
4
5
6
7

Знання сутності і функцій комерційного банку, визначення
банківського продукту (послуги), основних напрямків діяльності
сучасного комерційного банку
Знання змісту і структури взаємодії структурних підрозділів банку при
виробництві і продажу послуг
Знання специфіки системи управлінського обліку, необхідної для
реальної оцінки ефективності роботи підрозділів банку
Знання особливостей оптимізації внутрішньобанківського управління
центрами прибутку
Здатність аналізувати систему показників стану і структури активів і
зобов’язань банку
Здатність організувати повсякденний менеджмент в умовах глобалізації
банківського бізнесу
Здатність аналізувати та оцінювати маркетингові важелі підвищення
ефективності роботи центрів прибутку банку

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру

Підсумковий
тест (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

35

Індивідуальне
завдання

50

Сума
в
балах

100

15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література,
нормативні документи.
10. Рекомендована література
Основна
1. Юнацький М.О. / Організація діяльності комерційного банку: Опорний
конспект лекцій. ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 305 с.
2.
Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система [навч.
посіб.І — К.: Центр учбової літератури, 2014. - 400 с.
3.
Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навчальний посібник / А. А.
Супрун, Н. В. Супрун. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - ЗОЇ с.
4.
Прасолова С.П. Банківські операції: [навч. посіб. та практ.] / С.П.
Прасолова, О.С. Вовченко- К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 568 с.
5.
Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.
Пайтра та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. - Львів : ЛНУ ім.
Івана Франка, 2013. - 556 с.
6.
Баглай С.В. Банківські операції: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч.
дисци- пліни] / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія
банківської справи Національного банку України”. - Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”,
2012.- 142 с.
7.
Дзюблюк О.В., Адамик Б.П. та ін. Банківська система України:
становлення і 7 розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
[монографія]. Тернопіль: Вектор, 2012. — 355 с.
8.
Банківська система України: [монографія] / В.В. Коваленко, О.Г.
Коренева, К.Ф. Черкащина, О.В. Крухмаль. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010.
- 187 с.
9.
Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку / А.А.
Мещеряков. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.
10.
Мороз А.М. Банківські операції: [підручник] / За ред. А.М. Мороза. - К.:
ш КНЕУ, 2008. - 608 с.
11. Дзюблюк О.В. Банківські операції: [підручник] / За ред. О.В. Дзюблюка.
11 - Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. 696 с.
Допоміжна

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України №
2121 -III від 7 грудня 2000 р. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
, Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України №
~
679-XIV від 20.05.1999 р. - Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України
№436- IV від 16.01.2003 р. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний "
ресурсі: Закон України - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України
від 23.02.2006 р. №3480-IV. - Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.
Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс]: Закон
України №2740-111 від 20.09.2001 р. - Режим доступу: http://
www.rada.gov.ua. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні
[Електронний ресурс]:
Закон України від 10.01.2002 р. № 2921-ІІІ. - Режим доступу: http: Н
www.rada.gov.ua.
Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України №435- IV
‘ від 16.01.2003 р. - Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів
регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Постанова
Правління НБУ №315 від 02.06.2009 р. - Режим доступу: http: //
www.rada.gov.ua.
Юнацький М.О. Бухгалтерський контроль: проблеми організації та
звітність / М.О. Юнацький //
Глобальні та національні проблеми
економіки. Миколаївський національний університет імені В. О.
Сухомлинського. – 2016. – Вип.10. – С. 124-136
Юнацький М.О. Концептуальна основа формування облікової політики
підприємства для цілей бухгалтерського обліку / М.О. Юнацький //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип.
6/2016. – С. 159-163
Юнацький М.О. Використання дискримінантного аналізу для оцінки
ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ «ЦГЗК») / М.О.
Юнацький // Східна Європа: економіка, бізнес та управління :
[Електронний ресурс].– 2018. – Вип. 3 (14). – Режим доступу:
http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr
Юнацький М.О. Аналіз фінансового стану підприємства роздрібної
торгівлі ») / М.О. Юнацький // Інфраструктура ринку : [Електронний
ресурс].– 2018. – Вип. 18. – Режим доступу: http://www.marketinfr.od.ua/uk/16-2018
Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану
підприємства / М.О. Юнацький // Ефективна економіка : [Електронний
ресурс].
–
2018.
–
Вип.
4.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232

15. Юнацький М.О. Огляд фінансових і не фінансових чинників впливу
діяльності ТНК на економіку / М.О. Юнацький // Економіка та суспільство
: [Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 15.
– Режим доступу:
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
16. Юнацький М.О. Облікова політика казначейства щодо виконання бюджету
/ М.О. Юнацький // Глобальні та національні проблеми економіки :
[Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 23. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018
Інформаційні ресурси
1.

2.

3.

4.

5.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України / Державна
казначейська
службаУкраїни.
–
Режим
доступу
:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
Податковий Кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль 2.
2

3

Практичні аспекти банківської
діяльності

2

2

Індивідуальне завдання

2
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Жовтень 2018 року

Теоретичні і організаційні
аспекти банківської діяльності

Жовтень 2018 року
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2018 року

Змістовий модуль 1.

Листопад

Назва змістового модулю

Грудень 2018
року

№

Кількість годин за видами занять та період вивчення дисципліни
Самостійна
Лекції
Практичні
Дата поточного
робота
контролю
год. дата год. дата год.
дата

01.11.2018 р.

01.12.2018 р.

01.12.2018 р.

