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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
 – 

3 

Галузь знань 

_07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

вибіркова 

 

Модулів – ____1____ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 072 

 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання       к/р 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год.  6 год. 

Практичні, 

семінарські 

   16 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

 

Вид контролю:  

іспит 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,13 
 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Сучасний етап становлення ринкових відносин в економічній системі  

України характеризується постійним підвищенням значення банківської 

системи у стимулюванні економічного зростання. Процес ринкових 

перетворень у нашій державі об’єктивно розпочинався саме з банківських 

установ, які є центральною ланкою ринкової системи організації економічних 

відносин. 

Курс «Банківські операції» є дисципліною для підготовки фахівців у 

банківській галузі та охоплює головні питання створення і організації 

діяльності банку, кредитні, депозитні операції банків, формування фінансових 

результатів та інші аспекти банківської діяльності. 

Дисципліна «Банківські операції» вивчається як теоретичний курс, який 

закладає основи щодо аналізу фінансових та банківських відносин у 

суспільстві. 

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань щодо 

функціонування комерційних банків, здійснювані ними операції та послуги. 

Завдання дисципліни:  

– 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. 

Предмет навчальної дисципліни: операції комерційних банків. 
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі підготовки 

бакалаврів: вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на знанні фінансів, 

грошей та кредиту, банківської системи, обліку і аналізу в банківських 

установах. 
Після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
– структуру банківської системи України; 

– механізм створення банків; 

– операції комерційних банків і їх характеристику; 

– 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. 
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3. Програма 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 діяльності 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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pidruchniki.com.ua/12920522/bankivska_sprava/investitsiyni_operatsiyi_bankiv#180
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб. с.р.  л п лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади створення та організації діяльності банків   
Тема 1. Порядок створення 

та організації діяльності 

банку 
12 2 2  8 11,5 0,5 - 

 

11 

Тема 2. Операції з 

формування фінансових 

результатів діяльності 

банку 

13 2 3  8 13,1 0,5 0,6 

 

12 

Тема 3. Операції із 

забезпечення фінансового 

стану банку 

13 2 3  8 12,6 1 0,6 
 

11 

Разом за змістовним 

модулем 1 
38 6 8  24 37,2 2 1,2  34 

Змістовий модуль 2. Механізм проведення операцій банку 

Тема 4. Кредитні операції 

банку 
13 2 2  9 13,7 1 0,7  12 

Тема 5. Депозитні операції 

банку 
13 2 2  9 12,7 1 0,7  11 

Тема 6. Операції банку з 

цінними паперами 
13 2 2  9 13,7 1 0,7 

 
12 

Тема 7. Операції банку в 

іноземній валюті 
13 2 2  9 12,7 1 0,7  11 

Разом за змістовим 

модулем 2 
52 8 8  36 52,8 4 2,8  46 

ІНДЗ (к/р) - - -  - - - -  - 

Семестровий контроль 

(іспит) 
- - -  - - - -  - 

Усього годин 90 14 16  60 90 6 4  80 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього   
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-ть 

годин 

дфн зфн 

1 Порядок створення та організації діяльності банку 2 - 

2 Операції з формування фінансових результатів діяльності 

банку 
3 0,6 

3 Операції із забезпечення фінансового стану банку 3 0,6 

4 Кредитні операції банку 2 0,7 

5 Депозитні операції банку 2 0,7 

6 Операції банку з цінними паперами 2 0,7 

7 Операції банку в іноземній валюті 2 0,7 

    

 Усього 16 4 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього    
 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Порядок створення та організації діяльності банку 8 11 

2 Операції з формування фінансових результатів діяльності 

банку 
8 12 

3 Операції із забезпечення фінансового стану банку 8 11 

4 Кредитні операції банку 9 12 

5 Депозитні операції банку 9 11 

6 Операції банку з цінними паперами 9 12 

7 Операції банку в іноземній валюті 9 11 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 60 80 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) - к/р 

 Забезпечення семестрового контролю - - 

 Усього  60 80 
Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, практичних 

занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи       
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9. Методи навчання 
 

Лекції з дисципліни проводяться із використанням демонстраційного 

супроводу що містить значну кількість рисунків, схем, таблиць, наочного 

матеріалу. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

викладенні теоретичного матеріалу застосовуються активні методи навчання, 

які спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а насамперед 

на творче, продуктивне мислення: проблемні лекції, імітаційно-моделювальні 

заняття, обговорення дискусійних питань. 

Практичні заняття проводяться за допомогою навчальних тренінгів, 

застосування тестових технологій, виконання творчо-прикладних завдань, 

проведення сучасних мультимедійних презентацій, із застосуванням активних 

методів навчання у формі ділових ігор (виробничі ситуації). 
 

 

10. Методи контролю 

                                                                        
Контроль знань студентів здійснюється за принципами кредитно-

модульної системи і складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. Заходи поточного контролю (тестові завдання, розв’язання задач, 

опитування за темами лекційного матеріалу та питаннями, що виносяться на 

самостійне опрацювання, доповіді та реферати) проводяться під час аудиторних 

занять. 

Модульний контроль проводиться під час тижнів модульного контролю 

згідно з графіком навчального процесу у формі тестування. Завдання для 

контрольного заходу модульного контролю мають комплексний характер і 

побудовані таким чином, щоб оцінити засвоєння матеріалу усіх тем, що були 

викладені протягом змістового модулю. 
 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

Лекції  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 10 

Практичні заняття  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 10 

Поточн. контроль:        

80 

опитування 2 2 2 2 2 2 2 

операт. письмовий 

контроль (тестовий) 
4 4 4 4 4 4 4 

розв’язування задач 0 3 3 3 3 3 3 

Модульний контроль 20 

Усього 8,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 100 



10 

 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Банківські операції» для студентів денної та заочної форм навчання за 

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

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Банківські операції» для студентів денної та заочної форм навчання за 

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

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Банківські операції» для студентів заочної форми навчання за 

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

 

 

13. 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.  

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 : Видавництво «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. 

http://www.twirpx.com/file/1376537/
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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 Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.ukrstat.gov.ua/ 

23. 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.      

 

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

