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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є операції комерційних 

банків. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Банківські операції» 

вивчається після засвоєння студентами дисциплін: «Фінанси», «Гроші і 

кредит», «Банківська система», «Фінанси і банківська статистика» та забезпечує 

вивчення дисциплін: «Облік і аналіз в банківських установах», «Банківський 

менеджмент». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні засади створення та організації діяльності банків. 

2. Механізм проведення операцій банку. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Мета навчальної дисципліни – формування теоретичних знань щодо 

функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківські 

операції» є: 

– 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 банківськими 

установами та між НБУ і банківськими установами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен 

знати: 

– структуру банківської системи України; 

– механізм створення банків; 

– операції комерційних банків і їх характеристику; 
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– регулювання діяльності комерційних банків; 

– характеристику функцій Національного банку України; 

уміти: 

– об’єктивно оцінювати ситуацію в банківській сфері; 

– розуміти тенденцію розвитку банківського сектору; 

– розуміти механізм проведення банківських операцій; 

– аналізувати банківські операції, робити відповідно висновки; 

– аналізувати ефективність здійснення банківських операцій. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади створення та організації 

діяльності банків   

 

Тема 1. Порядок створення та організації діяльності банку 

1. Походження, розвиток та функції комерційних банків.  

2. Види та класифікація банків.  

3. Організаційна структура та управління банком.  

4. Створення та державна реєстрація банківських установ.  

4. Ліцензування банківської діяльності. 

5. Форми і порядок реорганізації банківських установ.  

6. Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх 

класифікація.  

 

Тема 2. Операції з формування фінансових результатів банку 

1. Сутність фінансового аналізу діяльності комерційного банку. 

2. Формування доходів банку. 

3. Формування витрат банку. 

4. Формування та розподіл прибутку банку. 

5. Прибутковість банку: поняття та оцінювання. 
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Тема 3. Операції із забезпечення фінансового стану банку 

1. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її 

забезпечення.  

2. Ліквідність та платоспроможність банку. Оцінювання ресурсної бази 

банку з позицій ліквідності та забезпеченості потреб банку в ліквідних засобах.  

3. Показники ділової активності банку. 

4. Аналіз ефективності управління. 

5. Узагальнююча оцінка фінансового стану банку. 

 

Змістовий модуль 2. Механізм проведення операцій банку 

 

Тема 4. Кредитні операції банку  

1. Сутність, принципи та функції кредиту, його значення в економіці.  

2. Форми та види банківського кредиту.  

3. Організація кредитної діяльності банку. Особливості укладення 

кредитних договорів.  

4. Поняття кредитного портфеля банку та його якісна характеристика.  

5. Поняття і складові кредитної політики банку.  

6. Методи надання та способи погашення кредиту.  

7. Етапи процесу банківського кредитування. Методи ціноутворення на 

банківські позики.  

8. Особливості формування резервів на покриття можливих втрат за 

кредитними операціями банку. 

 

Тема 5. Депозитні операції банку 

1. Характеристика депозитних операцій комерційного банку.  

2. Формування депозитної політики банку. 

3. Договірне регулювання вкладних операцій.  

4.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

5. Оцінка ефективності депозитної діяльності. 
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Тема 6. Операції банку з цінними паперами 

1. Характеристика цінних паперів і видів банківської діяльності на 

фондовому ринку.  

2. Класифікація і види банківських операцій з цінними паперами.  

3. Операції з цінними паперами, що підлягають ліцензуванню.  

4. Емісійні операції банків. Розміщення акцій та їх обіг.  

5. Операції банків з облігаціями власної емісії.  

6. Інвестиційні операції банку. 

7. Операції банку з векселями. 

8. Посередницькі (комісійні, клієнтські) операції банків з цінними 

паперами, їх загальна характеристика. 

 

Тема 7. Операції банку в іноземній валюті 

1. Економічні та організаційні основи здійснення валютних операцій.  

2. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків.  

3. Поняття і види валютної позиції банку. 

4. Способи здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.  

5. Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація.  

6. Особливості купівлі, обміну іноземної валюти за неторговельними 

операціями. 

7. Форми міжнародних розрахунків: сутність, види, загальна 

характеристика.  

 

3. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Андреєва О. В. Банківська система: навчально-методичний посібник для 

самостійної та індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей 

денної та заочної форм навчання  / О. В. Андреєва – К. : ДЕТУТ, 2015. – 183 с. 

2. Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. / О. В. Васюренко – К. : Знання, 

2008. – 318 с. 
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3. Діяльність банків у забезпечення сталого розвитку фінансового ринку 

України : монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса : Видавництво 

«Атлант», 2014. – 358с. 

4. Дзюблюк О. В.  Банківські операції: підручник /  О. В. Дзюблюк,                                   

Я. І. Чайковський та ін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 694 c. 

5. Звєряков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підручник /                     

М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2016. – 520 с. 

6. Катан Л. І., Демчук Н. І., Бабенко-Левада В. Г., Журавльова Т. О. Банківська 

система : навч.посіб./ за ред. І. М. Мазур. – Дніпро : Пороги, 2017. – 444 с. 

7.  Коваленко В. В. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко,              

О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина  та ін.  –  Суми : ДВНЗ  «УАБС НБУ», 2010. –               

187 с. 

8. Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посібник / О. І. Копилюк,                          

О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2012. –              

536 с. 

9.  Косова Т.  Д. Банківські операції  : навч. посібник /  Т. Д. Косова, О. Р. Циганов; 

Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Норд-Прес; ДонДУУ, 2008. – 350 c. 

10.   Коцовська Р.  Р. Банківські операції : навч. посіб. /  Р. Р. Коцовська,                       

О. П. Павлишин, Л. М. Хміль;  Нац. банк України, Ун-т банк. Справи.  –  К. : УБС 

НБУ : Знання, 2010. – 390 с.  

11.  Крупка М. І. Банківські операції : підручник  / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак,                  

Н. Г. Пайтра ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 311 с. 

Додаткова 

12. Вовчак О. Д. Платіжні системи : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, 

Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2012. – 341 с. 

13. Коваленко В. В. Впив монетарних чинників на позиціювання інфляційної 

складової у діяльності банків: методологічні та практичні аспекти оцінювання : 

монографія / В. В. Коваленко, Є .В. Шепель. – Одеса : Атлант, 2015. – 242 с.  
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14. Коваленко Д. І. Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика : навч. посіб. /     

Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 578 с. 

15. Кредит і банківська справа : навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення дисципліни / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів:    

В-во ЛКА, 2011. – 324 с. 

16. Кредитна діяльність банків України : проблеми та перспективи розвитку : 

монографія / За ред. В. В. Коваленко. – Одеса : Вид-во «Атлант», 2015. – 217 с.  

17. Лютий І. Банківський маркетинг : підруч. / І. Лютий, О. Солодка. – К. : 

Центр учбової літератури, 2014. – 776 с. 

18. Холодна Ю. Є. Банківська система : навчальний посібник / Ю. Є. Холодна, 

О. М. Рац. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 316 с. 

19. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб./ Демчук Н. І., Мазур І. М., 

Вишнякова І. В. – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – 300 с. 

Інформаційні ресурси 

20. Аналітичний огляд банків України : [Електронний ресурс].  – Режим 

доступу : http ://www.Bankografo.com.ua.  

21. Аналітичний банківський портал : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http :// www.my–banks.infо.  

22. Аналітичні матеріали Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http ://www.minfin.gov.ua. 

24. Законодавча база України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :          

http ://zakon1.rada.gov.ua. 

25. Сайт Національного банку України: [Eлектронний ресурс]. – Режим  

доступу :  http ://www.bank.gov.ua.  

26. Стратегія розвитку банківської системи 2016 – 2020 : «Синергія розвитку 

банків та індустріалізації економіки» – [Електронний ресурс] : Режим доступу : 

http ://kneu.edu.ua/userfiles/Credit.      

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання поточний, модульний, 

підсумковий контроль та контрольна робота. 

http://www.twirpx.com/file/1376537/
http://www.bankografo.com.ua/
http://www.my–banks.infо/
http://www.bank.gov.ua/

