
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

  



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Банківська справа» 

 

1. Опис дисципліни «Банківська справа» 
Дисципліна 

«Банківська справа» 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS - 

4 

Галузь знань – 07 
Управління та 
адміністрування 

Статус дисципліни блок 

обов’язкових дисциплін, цикл 

професійної підготовки  

Мова навчання  

 українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність 071 – Облік і 

оподаткування 

 

 

Рік підготовки: 

Денна – другий 

Заочна – другий   

Семестр: 

Денна – четвертий 

Заочна – четвертий 

Кількість змістових 
модулів – 2 

Освітньо-професійна 

програма «Облік і 

оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання» 

Лекції: 
Денна – 28 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття:   

Денна – 28 год. 
Заочна – 4 год. 

Загальна кількість 

годин - 120 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр  

Самостійна робота:  

Денна - 61 год. 

(в т. ч. тренінг – 4 год.)  

Заочна – 108 год. 

Кількість аудиторних годин 

на тиждень – 4  з них лекції 

– 2 год, практичні заняття – 

2 год. 

 Вид підсумкового контролю 

– екзамен 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Банківська справа» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Банківська справа» є формування системи знань 

у галузі банківництва, засвоєння закономірностей розвитку банківської справи, 

організації функціонування банківських установ, технологій здійснення банками 

пасивних та активних операцій, надання банківських послуг та набуття практичних 

навиків використовувати отримані знання для виконання банківських операцій, 

пов’язаних з розрахунково-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування 

клієнтів банку, оцінки та аналізу фінансової стійкості банківської установи з метою 

уникнення фінансових втрат. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківська справа» є: 

формування системи знань організації та технології здійснення банками пасивних та 



активних операцій, надання банківських послуг, сприяння набуттю практичних 

навичок виконання банківських операцій, пов’язаних з розрахунково-касовим, 

кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку, а також формування у 

студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для наступного оволодіння 

практикою ведення банківського бізнесу і взаємодії з інститутами кредитної системи 

країни. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Мікроекономіка, Макроекономіка 

 

2.5. Результати навчання. 

- Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування 

та формування звітності на підприємствах; 

- Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних 

організаційно-правових форм власності. 

 

3. Зміст дисципліни «Банківська справа» 

Змістовний модуль 1. Основи організації банківської справи  

 

Тема 1. Еволюція банківської справи 

Сутність банку з позиції його історичного розвитку. Період зародження банку і 

банківської справи. Розвиток банківської діяльності у Стародавній Греції. Банківська 

справа у Стародавньому Римі. Основні етапи розвитку банківської діяльності. 

Розвиток капіталістичної банківської справи. Банківська система при соціалізмі. 

Історія розвитку банківської діяльності в Україні. Умови переростання кредитора в 

банк. Характерні особливості банку як суб’єкта господарювання. 

 

Тема 2. Види банків, порядок їх створення в Україні та організація 

діяльності банку 

Суть і види банків. Функції банків у ринковій економіці. Правова основа 

діяльності банків. Поняття та особливості функціонування банківської системи. 

Універсальні та спеціалізовані банки. Державні банки. Кооперативні банки. Банки з 

іноземним капіталом. Способи, що використовуються для реорганізації банків.  

Порядок створення і реєстрації банків в Україні. Організаційна структура та 

управління банком. Структура управління банком. Організаційна структура банку. 

Філії, відділення та представництва банку. Ліцензування банківської діяльності.  

Реорганізація банків та їх ліквідація: види, вимоги та порядок. 

 



Змістовний модуль 2. Загальні тенденції здійснення банківських операцій 

 

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і 

позичення коштів  

Загальна характеристика пасивних операцій банків. Банківські ресурси, їх види 

та класифікація. Економічна сутність та види власного капіталу банку. Власний 

капітал банку, структура, джерела формування, функції, механізм поповнення. 

Порядок формування основних складових власного капіталу банку. Статутний капітал 

банку та порядок його формування. Розмір статутного капіталу (фонду) банківської 

установи, порядок його регулювання. Резервний капітал, спеціальні фонди і резерви 

як компоненти власного капіталу банку. Регулятивний капітал та його вплив на 

формування власного капіталу банку. 

Характеристика залучених банківських ресурсів. Суть депозиту і депозитних 

операцій банків. Вклади до запитання. Депозитні (вкладні) операції банківських 

установ, їх види та характеристика. Сутність строкових банківських вкладів. 

Депозитні операції з фізичними особами. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: 

порядок членства, виплати сум відшкодувань, керівництво. Нові форми і способи 

залучення депозитів. Процентна політика щодо залучення вкладів (депозитів). 

Поняття та класифікація запозичених ресурсів банківських установ. 

Характеристика запозичених ресурсів банківських установ. Механізм позичання 

банками тимчасово вільних грошових коштів. 

Література:  

 

Тема 4. Основи організації кредитних операцій банків 

Активні операції. Характеристика банківських активів. Класифікація 

банківських кредитів. Кредитні операції банків. Основні принципи та умови 

кредитування банками клієнтів в сучасних умовах. Форми забезпечення повноти та 

своєчасності повернення позик. Порядок формування та використання резервів для 

покриття втрат від кредитної діяльності банків. Ціна банківського кредиту. Плата за 

кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків. Процес банківського 

кредитування. Основні етапи процесу банківського кредитування. Суб’єкти та об’єкти 

кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова 

робота банків з позичальниками. Кредитна угода, її зміст та значення для організації 

кредитних відносин. Особливості видачі позик та порядок їх оформлення. Визначення 

строків та порядок погашення позик. Умови та порядок відстрочки погашення позик.  

 

Тема 5. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку 

Сутність та структура платіжного обороту. Порядок відкриття та ведення 

банківських рахунків. Безготівкові розрахунки, їх сутність, значення, класифікація. 

Способи здійснення платежів при безготівкових розрахунках. Порядок оформлення 

розрахункових документів та отримання їх банками. Характеристика форм 

безготівкових розрахунків. Міжбанківські розрахунки в Україні. Основні завдання, 

функції та принципи організації роботи системи електронних платежів. Організація 

готівкових грошових розрахунків. Характеристика касових операцій банку. Види та 

порядок оформлення касових операцій. Особливості зберігання грошових коштів у 

банку. Поняття, види та характеристика операцій банків з платіжними картками. 

Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.   



Тема 6. Діяльність банків у сфері інвестицій 

Банківська діяльність у сфері інвестицій. Зв’язок інвестиційних операцій з 

позичковими операціями банку. Суть та цілі банківських інвестицій. Інвестиційна 

політика банківської установи. Сутність та класифікація операцій банків з цінними 

паперами. Порядок формування портфеля цінних паперів банківської установи. 

Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку. Банківські послуги 

на фондовому ринку. Характеристика видів діяльності банків на ринку цінних паперів: 

операції з випуску та обігу цінних паперів, комісійна та комерційна діяльність з 

цінними паперами, послуги щодо зберігання цінних паперів, депозитарний облік та 

ведення рахунків за операціями з паперами. Емісійні операції банків з цінними 

паперами: сутність, мета проведення. Інвестиційні операції з цінними паперами.  

 

Тема 7. Банківські операції з іноземною валютою 

Поняття операцій банків в іноземній валюті. Організаційно-правові передумови 

здійснення валютних операцій. Основні умови, принципи та порядок здійснення 

валютних операцій банківськими установами. Класифікація операцій банків в 

іноземній валюті. Загальна характеристика видів валютних операцій банків. 

Організація торговельних операцій банків в іноземній валюті. Операції банків з 

організації міжнародних розрахунків. Основні умови та порядок здійснення 

міжнародних розрахунків. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків: 

банківський переказ, документарне інкасо міжнародний акредитив. Порядок 

відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів банку. Неторговельні операції банків 

в іноземній валюті. Операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти. 

Здійснення основних видів операцій банків з купівлі-продажу іноземної валюти. 

Операції з готівковою іноземною валютою. Операції з конвертації готівкової 

іноземної валюти. Операції банків із торгівлі іноземною валютою на міжбанківському 

ринку. Основи організації торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку.  

 

Тема 8. Забезпечення фінансової стійкості банку 

Сутність фінансової стійкості банківської установи та способи її забезпечення. 

Фактори, що визначають фінансову стійкість банку. Значення фінансової стійкості 

банків для організації грошово-кредитних відносин. Економічні нормативи 

регулювання діяльності банків. Ліквідність та платоспроможність банку. Фінансові 

звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутковість банку: поняття та оцінка. Нагляд 

та контроль за фінансовою стійкістю банків.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Банківська справа» 
денна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві- 

дуальна  

 робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи організації банківської справи 

Тема 1. Еволюція банківської справи 2 2 8 1 Тестування та 
усне опитування 

Тема 2. Види банків, порядок їх 

створення в Україні та організація 

діяльності банку 

2 2 7  Тестування та 

усне опитування 

Змістовий модуль 2. Загальні тенденції здійснення банківських операцій 

Тема 3. Операції банків з формування 

власного капіталу, залучення і позичення 

коштів 

4 4 6 1 Тестування та 
усне опитування 

Тема 4. Основи організації кредитних 

операцій банків 

4 4 6 1 Тестування та 
усне опитування 

Тема 5. Розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів банку 

4 4 7  Тестування та 

усне опитування 

Тема 6. Діяльність банків у сфері 

інвестицій 

4 4 7  Тестування та 

усне опитування 

Тема 7. Банківські операції з іноземною 

валютою 

4 4 8  Тестування та 
усне опитування 

Тема 8. Забезпечення фінансової 

стійкості банку 

4 4 8  Тестування та 

усне опитування 

Тренінг   4   

Разом 28 28 61 3  

 
заочна форма навчання 

 Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві- 

дуальна  

 робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи організації банківської справи 

Тема 1. Еволюція банківської справи 1 - 8 - - 

Тема 2. Види банків, порядок їх 

створення в Україні та організація 

діяльності банку 

1 1 7 - - 

Змістовий модуль 2. Загальні тенденції здійснення банківських операцій 

Тема 3. Операції банків з формування 

власного капіталу, залучення і позичення 

коштів 

1 - 6 - - 

Тема 4. Основи організації кредитних 

операцій банків 

1 1 6 - - 

Тема 5. Розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів банку 

1 - 7 - - 

Тема 6. Діяльність банків у сфері 

інвестицій 

1 1 7 - - 

Тема 7. Банківські операції з іноземною 

валютою 

1 - 8 - - 

Тема 8. Забезпечення фінансової 

стійкості банку 

1 1 8 - - 

Разом 8 4 108 - - 



5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття № 1. 

Тема 1. Еволюція банківської справи - 2 год. 

Мета вивчення теми: В процесі вивчення теми необхідно засвоїти основні 

передумови історичного розвитку банківської справи; дослідити розвиток банківської 

справи у Стародавньому Римі, Греції, Україні. 

Питання для обговорення 

1. Сутність банку з позицій історичного розвитку. 

2. Банківська справа у Стародавньому Римі. 

3. Розвиток банківської діяльності у Стародавній Греції. 

4. Історія розвитку банківської діяльності в Україні. 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема 2. Види банків, порядок їх створення в Україні та організація 

діяльності банку – 2 год. 

Мета вивчення теми: У ході вивчення теми необхідно з’ясувати сутність, цілі 

та функції діяльності комерційних банків; розглянути порядок створення та реєстрації 

банків в Україні; охарактеризувати організаційну структуру банківських установ; 

розглянути умови та порядок ліцензування, реорганізації та ліквідації банківських 

установ. 

Питання для обговорення 

1. Сутність та види банківських установ. 

2. Цілі, принципи та функції діяльності комерційного банку в умовах ринкової 

економіки.  

3. Порядок створення та реєстрації банків в Україні.  

4. Ліцензування банківської діяльності. 

5. Організаційна структура та управління банком. 

6. Реорганізація банків та їх ліквідація. 

 

Практичне заняття № 3-4. 

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу, залучення і 

позичення коштів – 4 год. 

Мета вивчення теми: У ході вивчення теми необхідно з’ясувати сутність, види, 

функції та джерела формування власного капіталу банку; засвоїти особливості 

формування резервного фонду банку; зрозуміти сутність та призначення 

регулятивного капіталу; засвоїти поняття «депозит» і «депозитні операції банків»; 

з’ясувати відмінності між вкладами до запитання та строковими банківськими 

вкладами; визначити роль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у діяльності 

банківських установ; засвоїти механізм позичання банками тимчасово вільних 

грошових коштів. 

Питання для обговорення 

1. Загальна характеристика пасивних операцій банків. 

2. Власний капітал банку: сутність, функції, структура, джерела формування.  

3. Резервний капітал, спеціальні фонди і резерви як компоненти власного 

капіталу банку.  

4. Регулятивний капітал та його вплив на формування власного капіталу банку. 

5. Операції банків із залучення коштів: 



5.1. Характеристика вкладів до запитання; 

5.2. Особливості строкових банківських вкладів; 

5.3. Укладання депозитного договору та встановлення депозитної процентної 

ставки; 

6. Гарантування (страхування) вкладів громадян. Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб: порядок участі, керівництво. 

7. Поняття та класифікація запозичених ресурсів банків. 

 

Практичне заняття № 5-6. 

Тема 4. Основи організації кредитних операцій банків – 4 год. 

Мета вивчення теми: В процесі вивчення теми необхідно з’ясувати складові 

банківських активів; розглянути класифікаційні ознаки банківських кредитів; 

ознайомитися з принципами та умовами банківського кредитування; пізнати форми 

забезпечення банківських кредитів; ознайомитися з етапами процесу банківського 

кредитування; засвоїти визначення проценту за кредит та факторів, що його 

визначають. 

Питання для обговорення 

1. Загальна характеристика активних операцій банків. 

2. Сутність та класифікація банківських кредитів.  

3. Принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах.  

4. Кредитна угода: зміст та значення для організації кредитних відносин. 

5. Порядок нарахування та сплати відсотків за користування кредитом. 

6. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від 

кредитної діяльності банків. 

 

Практичне заняття № 7-8. 

Тема 5. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку – 4 год. 

Мета вивчення теми: У ході вивчення теми необхідно з’ясувати сутність та 

структуру платіжного обороту; порядок відкриття та ведення банківських рахунків; 

розглянути сутність та значення безготівкових розрахунків, порядок оформлення 

розрахункових документів; з’ясувати завдання, функції та принципи роботи системи 

електронних платежів; розглянути технологію безготівкових розрахунків з 

використанням платіжних карток; засвоїти сутність та принципи організації 

готівкових грошових розрахунків, порядок оформлення касових операцій.  

Питання для обговорення 

1. Платіжний оборот: сутність та структура. 

2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи 

організації.  

3. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками.  

4. Міжбанківські розрахунки в Україні. 

5. Система електронних платежів: завдання, функції та принципи роботи. 

6. Операції банків з платіжними картками. 

7. Зміст та основні завдання роботи банків з готівкового обігу. 

8. Характеристика та порядок оформлення касових операцій банку. 

 

 

 



Практичне заняття № 9-10. 

Тема 6. Діяльність банків у сфері інвестицій – 4 год. 

Мета вивчення теми: При вивченні питань даної теми необхідно звернути 

увагу на особливості інвестиційних операцій банків; з’ясувати сутність та цілі 

інвестиційної діяльності банківських установ; охарактеризувати основні етапи 

процесу інвестування в цінні папери; розкрити порядок використання банками 

цінних паперів як предмета застави; зрозуміти сутність професійної діяльності банків 

на фондовому ринку і її значення для контрагентів фінансового ринку. 

Питання для обговорення 

1. Банківська діяльність у сфері інвестування.  

2. Сутність та класифікація операцій банків з цінними паперами. 

3. Характеристика видів діяльності банків на ринку цінних паперів: 

3.1. Операції з випуску та обігу цінних паперів; 

3.2. Комісійна та комерційна діяльність з цінними паперами; 

3.3. Послуги щодо зберігання цінних паперів; 

3.4. Депозитарний облік та ведення рахунків за операціями з цінними паперами. 

4. Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку. 

5. Професійна діяльність банків на фондовому ринку. 

 

Практичне заняття № 11-12. 

Тема 7. Банківські операції з іноземною валютою – 4 год. 

Мета вивчення теми: В процесі вивчення теми необхідно з’ясувати зміст 

поняття операцій банків в іноземній валюті та особливостей їх правового 

регулювання; засвоїти умови, принципи та порядок здійснення валютних операцій 

банківськими установами; ознайомитися з організацією торговельних та 

неторговельних операцій банків в іноземній валюті, торгівлею іноземної валюти на 

міжбанківському ринку України. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та класифікація операцій банків в іноземній валюті. Організаційно-

правові передумови здійснення валютних операцій. 

2. Організація торговельних операцій банків в іноземній валюті. 

3. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. 

4. Операції банків із торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. 

 

Практичне заняття № 13-14. 

Тема 8. Забезпечення фінансової стійкості банку – 4 год. 

Мета вивчення теми: У ході вивчення теми необхідно з’ясувати економічну 

сутність фінансової стійкості банків, фактори впливу на неї, способи її забезпечення; 

опанувати економічні нормативи регулювання діяльності банків; засвоїти сутність 

ліквідності та платоспроможності банку; визначити основні інструменти нагляду та 

контролю за фінансовою стійкістю банків.  

Питання для обговорення 

1. Економічна сутність та способи забезпечення фінансової стійкості банку. 

2. Характеристика факторів впливу на фінансову стійкість банківської установи.  

3. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. 

4. Ліквідність та платоспроможність банку. 

5. Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків. 



 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання  

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Банківська справа» 

виконується самостійно кожним студентом на основі запропонованого переліку 

напрямів роботи. КПІЗ передбачає ґрунтовне аналітичне дослідження певного аспекту 

грошово-кредитних відносин та банківської справи на основі знань, отриманих на 

лекційних та практичних заняттях. Метою виконання КПІЗ є поглиблення та 

закріплення набутих знань, а також розвиток навичок науково- дослідної та 

аналітичної роботи при опрацюванні матеріалів економічного характеру. КПІЗ 

оформлюється у відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та 

оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема 

Microsoft Word та Excel. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою із врахуванням 

таких параметрів, як наукова глибина дослідження, якість аналітичної роботи, рівень 

володіння отриманими знаннями, дотримання встановлених вимог щодо оформлення. 

Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з 

дисципліни «Банківська справа». 
1. Суть і види банків. 

2. Порядок реєстрації банку в Україні. Створення та державна реєстрація банків. 

3. Ліцензування діяльності банків. Банківська ліцензія. 

4. Управління банком. Органи управління та контролю банку. Управління ризиками. 

5. Сутність і класифікація банківських операцій. 

6. Організаційна структура банку. 

7. Економічна сутність та види власного капіталу банку. 

8. Статутний капітал банку та порядок його формування. Реорганізація банку. 

9. Резервний капітал, спеціальні фонди і резерви як компоненти власного капіталу банку. 

Роль прибутку у формуванні власного капіталу банку. 

10. Регулятивний капітал та його вплив на формування власного капіталу банку. 

11. Операції банків із залучення коштів. 

12. Суть депозиту і депозитних операцій банків. Вклади до запитання. 

13. Строкові та ощадні вклади. 

14. Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань: ощадних 

(депозитних) сертифікатів та векселів. 

15. Нові форми і способи залучення депозитів та процентна політика щодо залучення вкладів 

(депозитів). 

16. Операції банків із позичення коштів. 

17. Механізм позичання банками тимчасово вільних грошових коштів. Позичений капітал 

банку: запозичення банками коштів шляхом емісії облігацій. 

18. Механізм позичання банками тимчасово вільних грошових коштів. Позичений капітал 

банку: суть та значення міжбанківського кредитування при формуванні запозичених ресурсів. 

19. Загальні положення регулювання Національним банком України ліквідності банків 

України. 

20. Надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. 

21. Види та порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах 

суб’єктам господарювання. 

22. Загальні основи операцій банків з платіжними картками. 

23. Поняття та види платіжних карток. 

24. Види операцій банків з платіжними картками та їх характеристика. 

25. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП). 

26. Класифікація банківських кредитів. 

27. Принципи й умови кредитування. 

28. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

29. Форми забезпечення повернення банківських позичок. 



30. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат. 

31. Ціна банківського кредиту. 

32. Процес банківського кредитування. 

33. Методи управління проблемними кредитами.  Позички під заставу цінних паперів. 

34. Кредит овердрафт. 

35. Споживчі кредити. 

36. Іпотечний кредит. 

37. Факторинг та форфейтинг. 

38. Лізингові операції. 

39. Інвестування через кредитування. 

40. Ефективність інвестиційного кредитування. 

41. Вексель та вексельний обіг. 

42. Операції банків у сфері вексельного обігу. 

43. Урахування та переврахування векселів. Кредити під заставу векселів. 

44. Інкасування векселів. Оплата векселів за дорученням клієнта (доміциляція веселів). 

45. Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку. 

46. Емісія цінних паперів. 

47. Інвестиційні операції банків із цінними паперами. 

48. Заставні операції банків із цінними паперами. 

49. Професійна діяльність банків на фондовому ринку. 

50. Основи організації банківських операцій в іноземній валюті. Поняття та особливості 

правового регулювання операцій банків в іноземній валюті. 

51. Торговельні операції банків в іноземній валюті. Форми міжнародних розрахунків: 

банківський переказ, інкасо, документарний акредитив. 

52. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Порядок організації, здійснення та з  

проведення валютно-обмінних операцій з готівковою іноземною валютою на території України для 

уповноважених банків. 

53. Операції банків із торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Сутність,  

функції та учасники міжбанківського валютного ринку. Поняття та види валютної позиції банку. 

54. Валютні операції. Касові торговельні угоди типу тод, том спот. Строкові торговельні 

валютні операції: форвардні угоди, валютні ф’ючерси, валютні опціони, валютні угоди «своп», 

валютний арбітраж: види і техніка здійснення. 

55. Загальна характеристика та види банківських послуг. 

56. Гарантійні послуги банків. 

57. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. 

58. Довірчі послуги банків. Послуги щодо зберігання цінностей у банку. 

59. Операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. 

60. Фінансовий інжиніринг. 

61. Економічні нормативи регулювання діяльності банків. 

62. Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій. 

63. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення. Ліквідність 

та платоспроможність банку. Управління банківськими ризиками. 

64. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Прибутковість банку: поняття та оцінка. 

Засоби підвищення прибутковості. 

65. Об’єктивні закономірності виникнення центральних банків, шляхи їх створення. 

66. Стан готівкового грошового обігу в Україні та шляхи його скорочення.  

 

Задача. 

Комерційні банки “А”, “Б” і “В” подали заявки на купівлю кредитів через процентний тендер. 

Які потенційні можливості у кожного з них є на купівлю кредиту, якщо відомо: 

 обсяг кредитів, що виставляються на продаж – 300 одиниць; 

 термін кредиту – 1 місяць; 

 стартова ціна кредиту – 10%. 

Умови купівлі кредиту, що викладені в заявці на участь у тендері: 



Умови купівлі кредиту Банки 

“А” “Б” “В” 

1. Сума кредиту 

2. Плата за кредит, 

що пропонується комерційним 

банком 

1000 

 

10% 

500 

 

11% 

300 

 

11% 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Критерії оцінювання КПІЗ. 

Оцінка за виконання студентом КПІЗ встановлюється за 100 бальною шкалою наступним 

чином: 

“Відмінно” (90-100 балів) – повна відповідь на питання (найвища якість письмового 

завдання), яка повинна відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних економічних категорій, законів положень з організації 

діяльності банку в сфері електронної комерції; вірне розкриття їх змісту, а також механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії; 

3) висвітлення методологічних та практичних аспектів організації діяльності банків щодо 

надання електронних послуг клієнтам з урахуванням світового та вітчизняного досвіду; 

4) уміння користуватись методами наукового, функціонального аналізу явищ та процесів, 

пов’язаних з діяльністю банку, характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

5) демонстрація здатності сформулювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

6) практичне завдання (ситуація) розв’язане в повному обсязі. Обчислення виконані без 

помилок, з поясненням дається повний аналіз розрахунків та досконалі висновки. 

“Добре” у (75-89 балів) , якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б один із вище вказаних теоретичних 

пунктів, або якщо: 

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами допущено 

несуттєві помилки, які явно не впливають на повне розкриття питання, або якщо: 

3) практичне завдання виконане в повному обсязі, але мають місце не істотні помилки в 

обчисленнях, які незначно вплинули на результати і висновки. 

“Задовільно”, (60-74 балів), якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито два чи три пунктів, зазначених у вимогах 

(якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання); 

2) зроблені висновки чи певні визначення неповністю відповідають загальновизнаним, 

порушена логічна послідовність при викладенні відповіді на питання; 

3) практична частина КПІЗу виконана без пояснень та висновків. 

“Незадовільно” (нижче 60 балів), якщо: 

1) характер виконаної теоретичної частини КПІЗу дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповів на нього за 

змістом, допустивши грубі помилки при відповіді; 

2) практичне завдання не виконане або виконане з помилками які вплинули на хід його 

виконання та висновки. 

 

7. Самостійна робота студентів  
Тематика  Кількість годин 

денна заочна 

Суть кредиту, як економічної категорії. Загальні передумови 

формування кредитних відносин. Принципи кредитних відносин 

2 5 

Характерна діяльність фінансових посередників 4 6 

Економічне призначення та переваги фінансового посередництва 2 6 

Специфічні ознаки банківської системи, які відрізняють її від інших 

економічних систем 

3 6 



Сучасний механізм грошової емісії в Україні. Проблеми 

функціонування грошової системи України. 

2 5 

Елементи платіжної системи України. Основні вимоги до платіжних 

систем. Учасники платіжних систем та їх функції. Види платіжних 

інструментів. Інструменти безготівкових розрахунків. 

4 5 

Економічна суть кредитних відносин центральних банків з 

комерційними банками.  

2 6 

Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками в Україні. 2 6 

Призначення та механізми функціонування національної, світової та 

міжнародних валютних систем. 

4 5 

Регулятивний капітал та його вплив на формування власного капіталу 

банку. 

3 5 

Методи регулювання грошового обігу НБУ. 3 5 

Процентна політика банків щодо залучення вкладів (депозитів). Роль 

депозитів в економічному розвитку суспільства 

3 6 

Послуги комерційних банків України через мережу Інтернет.  3 5 

Розрахункове обслуговування, ведення рахунку, отримання кредитів, 

фондові операції та ін. 

2 5 

Перспективи розвитку послуг комерційних банків, пов’язаних з 

мобільним зв’язком, та тих, що надаються через мережу Інтернет в 

Україні. 

3 5 

Private-banking: особливості та перспективи розвитку в Україні. 3 6 

Методи валютного регулювання, їх застосування НБУ. Регулювання 

валютних курсів, їх методи. Курсова політика НБУ. 

2 5 

Регулювання діяльності банків для забезпечення їхньої фінансової 

стійкості. 

2 5 

Нагляд та контроль за фінансовою стійкістю банків. Фінансовий 

моніторинг банківської діяльності. 

4 6 

Напрями зміцнення фінансової стійкості банків та подолання кризових 

явищ у роботі банківської системи. 

4 5 

 57 108 

 

8. Організація і проведення тренінгу  

Ділова гра «Імітаційний банк» 
Розподіл ролей. 

Голова правління: Обов’язки голови: доповідає на загальних зборах учасників з приводу 

депозитної політики банку. 

Правління банку: приймає на розгляд депозитну політику, на основі обґрунтованих 

пропозицій комітету з управління активами та пасивами. ( 

Комітет з управління пасивами: визначає необхідну кількість залучених ресурсів та 

можливо-доступну вартість цих ресурсів, затверджує тарифи на депозитні послуги, а опісля 

прийняття рішення на загальних зборах акціонерів доводить інформацію до персоналу банку. ( 

Інспектори банку. Після поведеного інструктажу, інспектор банку надає депозитні 

послуги клієнтам. 

Клієнт банку (особа, якій все подобається, присутня довіра до банківської установи). 

Клієнт банку (особа, якій все не подобається, відсутня довіра до банку). 

Клієнт банку (особа, яка вперше в банківській установі, нейтральне відношення до банку). 

Засідання правління банку напередодні Загальних зборів акціонерів. 

Доповідачі: Комітет з управління пасивами доповідає правлінню банку про можливі 

види депозитів, пропоновані тарифи. 

Член правління банку про засоби захисту майбутніх коштів; 

Член правління про рекламні заходи, які будуть вжиті у разі прийняття даних пропозицій. 

Приймається колегіальне рішення, яке буде представлено головою правління на загальних 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=66815


зборах акціонерів. 

Загальні збори учасників. 

Доповідає голова правління про депозитну політику банку. 

Питання учасників до голови правління. Відповідає голова та члени 

правління. Приймається рішення. 

Комітет з управління активами і пасивами проводить навчання персоналу з приводу 

надання депозитних послуг. 

Робота фронт-офісу. Інспектори банку обслуговують 

клієнтів. Підведення підсумків. 

Для ділової гри необхідно підготувати: 

1. Оголошення про проведення загальних зборів учасників; 

2. Таблички із надписами: голова правління; правління; комітет з управління 

пасивами; менеджер з продажу банківських послуг; корпоративну форму для 

працівників банку. 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Банківська справа» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- реферати, есе; 

- презентації результатів виконання завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий  бал  (за  100-бальною  шкалою)  з  дисципліни  «Банківська 

справа» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 

Заліковий 

модуль 1 
Заліковий модуль 2 

Заліковий модуль 

3 
Письмовий екзамен Разом 

20 20 20 40 100% 

Опитування 

під час занять – 
5 балів за тему 

– макс. 30 балів 

Модульна 

контрольна 
робота – 

макс. 70 балів 

Опитування 
під час занять 10 

балів за 

тему – макс. 20 балів 

Модульна 
контрольна робота, 

тестування з 1 до 8 

теми – макс. 
80 балів 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів 

Захист КПІЗ – 

макс. 40 балів 
Участь у 

тренінгах – макс. 

20 балів 

Тестові завдання 

(5 тестів по 10 
балів за тест) – 

макс. 50 балів 

Пит. 1 – макс. 25 

балів 
Задачі – макс. по 25 

балів 

 

 

 

 
 

 

 
 



Шкала оцінювання: 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. 

Прикладне програмне забезпечення загального призначення 

(засоби Microsoft Office) 1-8 

2. Ноутбук, проектор, екран 1-8 
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