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ПЕРЕДМОВА 

 

Банківська система України в умовах реформування виробничих відносин виступає 

одним з найбільш дієвих та найефективніших факторів розбудови суспільного прогресу.  

Професійно володіти питаннями діяльності та функціонування фінансового ринку, і 

зокрема комерційних банків, мусить нині фахівець, діяльність якого пов’язана з прийняттям 

економічних рішень у будь-якій сфері народного господарства.  

Самостійна робота є складовою навчального процесу, важливим чинником, який 

формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань. Самостійна робота студентів є 

основним засобом опанування навчального матеріалу у поза аудиторний час. Значно 

підвищується значення та статус самостійної роботи при введенні кредитно – модульної 

технології навчання, за якою скорочується обсяг аудиторної роботи. 

Окремі питання, які включені до лекційного курсу потребують більш детального і 

глибокого вивчення. Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні 

основної та додаткової літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні 

практичних завдань. 

Мета самостійної роботи – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми 

та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність 

якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

Мета дисципліни «Банківська система» – формування системи знань у сфері 

теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування банківської системи, 

її ролі в економічному розвитку країни та набуття студентами навичок щодо їх практичної 

реалізації в банківській діяльності. 

Завдання дисципліни «Банківська система»:  

–- вивченні поняття, структури, функцій, основних завдань банківської системи;  

– розумінні призначення банківської системи та її елементів; 

– оволодінні методами проведення банківських операцій та надання банківських 

послуг;  

– аналізу банківської діяльності  

– застосування інструментів при забезпеченні стабільності банківської системи та 

державного регулювання банківської системи. 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни: 

Загальні компетентності: 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК011. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Вивчення даного курсу дозволить отримати здобувачам наступні програмні 

результати навчання:  
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ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в 

тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки.  

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Сучасна реформа вищої освіти – це насамперед перехід від парадигми навчання до 

парадигми освіти, самоосвіти. Тому самостійна робота студентів є не тільки важливою 

формою навчального процесу, а й має стати його основою. Це передбачає орієнтацію на 

активні методи опанування знань, розвиток творчих здібностей, перехід від поточного до 

індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і можливостей особистості.  

Посилення ролі самостійної роботи означає принципово нову організацію навчально – 

виховного процесу у вищих навчальних закладах. Він повинен будуватись так, щоб 

розвивати вміння вчитися, формувати у студентів здібності до саморозвитку, творчого 

застосування здобутих знань.  

Активна самостійна робота студентів можлива лише за наявності серйозної та стійкої 

мотивації. Найпотужніший мотивуючий фактор – підготовка до подальшої ефективної 

професійної діяльності. Активізують самостійну роботу такі фактори:  

1. Корисність роботи, що виконується. 

2. Участь студентів у творчій діяльності. 

3. Інтенсивна педагогіка, що передбачає введення у навчальний процес активних 

методів навчання. 

4. Використання мотивуючих факторів контролю знань (накопичу вальна система 

оцінювання знань, рейтинг) 

5. Індивідуалізація завдань, які виконуються в аудиторії та поза аудиторний час, 

постійне їх оновлення. 

6. Особистість викладача. Викладач може бути прикладом для студента як професіонал 

і творча особистість. 

Основне завдання організації самостійної роботи студентів – навчити студентів свідомо 

та самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, а потім з науковою 

інформацією. Закласти основи самоорганізації та самовиховання, сформувати уміння та 

навички постійно підвищувати свою кваліфікацію. 
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ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Для раціональної організації самостійної роботи студент повинен уміло розподілити 

свій час, передбачений навчальним планом для позааудиторної роботи. У цілому навчальний 

час студентів включає години, призначені для аудиторної (регламентованої) роботи (лекції, 

практичні заняття, консультації з викладачем, наукові конференції та олімпіади, складання 

іспиту) та позааудиторної роботи (підготовка до практичних занять та іспиту, написання 

контрольних робіт та індивідуальних завдань, доповідей, рефератів, проведення групових 

презентацій, робота з літературою в бібліотеці, пошук інформації в Інтернеті). 

Форми самостійної роботи: 

 опрацювання лекційного матеріалу; 

 підготовка до практичних занять; 

 самостійна робота з підручником, науковою та періодичною літературою; 

 вивчення та аналіз законодавчих та нормативних документів; 

 пошук і опрацювання матеріалів через мережу Інтернет; 

 узагальнення та аналіз фактичних даних; 

 проведення самостійних наукових досліджень; 

 підготовка аналітичних записок, доповідей, рефератів, презентацій; 

 виконання індивідуальних завдань; 

 написання контрольних робіт; 

 підготовка до іспиту 

Форми контролю самостійної роботи: 

 індивідуальні консультації та співбесіди;  

 тестування, перевірка контрольних робіт; 

 заслуховування рефератів та презентацій; 

 перевірка творчих та ситуаційних завдань; 

 проведення колоквіумів. 

Опрацювання лекційного матеріалу є важливою складовою опанування матеріалу 

курсу, оскільки під час лекції формуються наукові основи знань, опановується важливий 

теоретичний і фактичний матеріал, виділяються головні проблеми та питання щодо 

тематичного змісту курсу. Для кращого засвоєння лекційного матеріалу після лекції слід 

прочитати конспект, внести необхідні правки та визначити основні аспекти. 

Самостійна робота з підручниками, науковою та періодичною літературою, вивчення та 

аналіз законодавчих та нормативних документів будується на основі роботи з каталогами та 

конспектування. Для раціонального запам’ятовування матеріалу потрібно підготувати 

невеликий конспект із викладенням тез чи головних думок, або посилань на конкретні 

сторінки книги чи журналу, що дозволяє швидко знаходити потрібний матеріал. При 

ксерокопіюванні журнальних статей слід виділяти (підкреслювати) основні думки 

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Банківська система» 

передбачає: 

– виконання студентом домашніх (розрахункових) завдань; 

– вивчення окремих тем і питань, передбачених програмою курсу для самостійного 

опрацювання; 

– підготовка до виконання оперативного письмового контролю  

З метою мотивації наукової роботи студентів, викладачі здійснюють контроль 

виконання студентами індивідуальних завдань самостійної роботи студентів. Студент 

самостійно, з урахуванням власних інтересів, вибирає та виконує одне або декілька завдань, 

визначених у програмі дисципліни. 

Серед індивідуальних завдань для самостійного опрацювання  оцінці можуть підлягати: 

– підготовка та презентація рефератів за заданою тематикою; 

– підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій; 

– складання комплексного банківського кросворду; 

– складання тематичних тестів; 
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– підготовка наукових публікацій та участь в наукових студентських конференціях, 

семінарах, гуртках. 

В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату за 

тематикою, що запропонована до кожної теми. 

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми 

дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, 

словниках, економічних журналах і конспекті лекцій, а також вивчити нормативні й 

методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України, 

які стосуються теми реферату. Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні 

мати посилання на першоджерела. 

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із 

зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви 

видавництва, року видання, кількості сторінок. 

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без 

скорочення термінів (крім загальновизначених). Обсяг реферату не повинен перевищувати 

15 сторінок. 

 

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ ТА ПИТАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОБОЧОЮ ПРОГРАМОЮ 

ДИСЦИПЛІНИ 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. АКТИВНІ І ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ 

Тема 1. Основи банківської системи  

 

План  заняття 

1. Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції. 

2. Види комерційних банків та їх операції. 

2. Порядок створення та реєстрація комерційних банків. 

3. Ліцензування комерційних банків. 

4. Організаційна структура та управління банком. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Який склад сучасної банківської системи? 

2. Які основні функції банківської системи? 

3. За якими ознаками можуть бути класифіковані комерційні банки? 

4. У чому полягає головний принцип управління банківською діяльністю? 

5. У чому особливості сучасної організаційної структури комерційних банків? 

6. Що таке істотна участь у банку? 

7. За рахунок яких джерел формується статутний капітал банку? 

8. В якій формі здійснюються внески до статутного капіталу банку? 

9. Який порядок державної реєстрації банків з іноземним капіталом? 

10. В яких випадках НБУ може відмовити комерційному банку в реєстрації? 

11. В чому полягає основна мета ліцензування банківської діяльності? 

12. Які основні умови видачі комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських 

операцій? 

13. Які операції вважаються виключно банківськими? 

14. Як законодавство України визначає банк? 

15. Визначте підстави для вилучення у банку ліцензії на право здійснення банківської 

діяльності. 

16. Який перелік документів необхідний для державної реєстрації банку? 

17. Де зберігаються кошти підписних внесків учасників банку у період до його 

реєстрації? 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Порядок створення філій, представництв банку. 

2. Види та характеристика об’єднань, що можуть утворюватись банками. 

3. Банківська таємниця. 

Теми рефератів 

1. Історія виникнення банківської справи у світі. 

2. Історія розвитку банківської справи в Україні. 

3. Національний банк України, його роль, значення та функції. 

4. Банківська система в сучасному економічному просторі. 

5. Грошово-банківські системи Європи. 

6. Капітал, доходи та витрати Національного банку України. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 25, 27, 36, 46, 69, 71, 72, 78. 

 

Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 

 

План  заняття 

1. Склад і структура ресурсів комерційних банків. 

2. Формування власного капіталу банку. 

3. Операції по залученню вкладів і депозитів.  

4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. 

5. Управління ресурсами комерційного банку. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке капітал комерційного банку? 

2. Яка структура капіталу банку? 

3. Як розрахувати норматив капіталу банку? 

4. Які операції банків належить до депозитних? 

5. Як нараховуються прості і складні відсотки з банківських депозитів? 

6. Які операції банків належать до недепозитних?  

7. У чому сутність проведення операцій РЕПО. 

8. Дайте характеристику банківських ресурсів? 

9. Що таке регулятивний капітал і його відмінність від балансової вартості капіталу? 

10. Сутність та призначення резервного капіталу банку? 

11. Які вимоги до розміру резервного капіталу банку встановлено законодавством 

України? 

12. Що таке субординований борг банку? 

13. Дайте характеристику строковим вкладам. 

14. Дайте характеристику ощадним вкладам. 

15. Які переваги для банку у залученні коштів на міжбанківському ринку перед 

депозитним залученням ресурсів? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Формування ресурсів банку шляхом емісії цінних паперів. 

2. Формування ресурсів банку за рахунок емісії цінних паперів. 

3. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 

4. Система гарантування вкладів фізичних осіб 

5. Кредитні аукціони. 

 

Теми рефератів 

1. Власний капітал банку, значення та функції. 

2. Ресурси банків та їх класифікація. 

3. Система гарантування вкладів фізичних осіб. 

4. Запозичення коштів як напрямок формування ресурсів комерційного банку. 
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5. Порядок формування банківських ресурсів шляхом емісії боргових цінних паперів. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 21 27, 40, 63, 70, 72, 74, 80. 

 
Тема 3. . Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного 

обороту клієнтів 

 

План заняття 

1. Грошовий обіг як основа організації платіжних операцій банків 

2.Правила документообігу при здійсненні  безготівкових розрахунків. 

3.Відкриття та ведення банками рахунків в національній валюті. 

4.Форми безготівкових розрахунків. 

5. Касові операції. 

6. Міжбанківські розрахунки. 

7. Розрахунки з використання платіжних карток. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які банківські рахунки відкриваються підприємствами України? 

2. Які основні вимоги та особливості відкриття цих рахунків? 

3. Які банківські рахунки відкриваються фізичним і юридичним особам? 

4. Який механізм здійснення акредитивної форми розрахунків? 

5. Як здійснюються розрахунки чеками? 

6. Що таке міжбанківські розрахунки? 

7. Який механізм проведення міжбанківських розрахункових операцій? 

8. Що таке ліміт залишку готівки в касі та який порядок його встановлення? 

9. У чому полягають особливості діяльності банків з контролю за виконанням 

касових операцій їхніми клієнтами? 

10. Дайте характеристику існуючим формам безготівкових розрахунків з точки зору їх 

переваг та недоліків? 

11.  Вкажіть в чому полягає сутність розрахунків платіжними дорученнями. 

12.  В чому сутність розрахунків платіжними вимогами - дорученнями? 

13.  В чому суть розрахунків акредитивами ? 

14.  Які існують види акредитивів? 

15.  На які цілі може бути одержана готівка з каси банку? 

16.  Який порядок інкасації виручки? 

17.  Охарактеризуйте платіжну систему, що ґрунтується на обігу платіжних карток. 

18.  Які види платіжних карток вам відомі? Охарактеризуйте їх. 

19.  В чому суть розрахунків, що ґрунтуються на заліку взаємних вимог? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Порядок інкасування грошової виручки підприємств та організацій. 

2. Підкріплення операційної каси банку. 

3. Суть платіжної системи. 

4. Система „Клієнт – банк”. 

5. Відповідальність банку за проведення розрахунків. 

 

Теми рефератів 

1. Порядок визначення платіжності банкнот та монет. 

2. Особливості транспортування грошової виручки через службу інкасації банку. 

3. Характеристика платіжних систем, що використовуються в Україні для забезпечення 

проведення розрахунків на її території та за її межами. 

4. Форми безготівкових розрахунків. 

5. Особливості міжбанківських розрахунків. 

6. Проблеми емісії банкнот в Україні та шляхи їх вирішення. 



 10 

7. Особливості емісії банкнот у зарубіжних країнах. 

8. Історія виникнення та запровадження пластикових карток 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 30, 31, 71, 78, 83.  

 

Тема 4. Операції банків з векселями 

 

План заняття 

1. Характеристика та види векселів. 

2. Врахування та переврахування векселів. 

3. Авалювання та акцептування векселів банками. 

4. Інкасування та доміциляція векселів. 

5. Зберігання банками векселів клієнтів. 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Як класифіковані операції банків з векселями?   

2. Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів? 

3. Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком? 

4. Що таке авалювання векселів? 

5. Як здійснюється доміциляція векселів? 

6. Що таке чисте та документарне інкасо векселів? 

7. В чому полягає юридична та економічна надійність векселя? 

8. Які кредити можуть надаватися під заставу векселів? 

9. Дайте визначення   поняття “вексель”. 

10.  Визначте відмінності комерційного та фінансового векселя. 

11.  Хто такий ремітент векселя? 

12.  Хто такий трасат векселя? 

13.  Хто такий трасант векселя? 

14.  Що таке індосамент? 

15.  Хто такий індосат? 

16.  Хто такий індосант? 

17.  Що передбачає принцип солідарної відповідальності за векселем? 

18.  У чому сутність авальної операції банку? 

19.  У чому відмінність між операціями банку з врахування векселя від надання 

кредиту під заставу векселів? 

20.  Які операції банку відносяться до гарантійних операцій у сфері вексельного обігу? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Різновиди векселів, особливості їхньої дії та обігу. 

2. Реквізити та інші атрибути векселів. 

3. Порядок функціонування переказних і простих векселів. 

4. Механізм платежу, погашення і опротестування векселів. 

 

Теми рефератів 

1.Економічна сутність і функції векселів. 

2. Характеристика операцій банків із векселями. 

3. Позабалансові операції банків із векселями. 

4. Аваль та авальні операції. 

5. Дисконтування векселів. 

6. Операції інкасо векселів у банках. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 37,69, 72. 
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Тема 5. Кредитні операції  банків 

 

План  заняття 

1. Види кредитів, їх класифікація та економічна характеристика. 

2. Принципи та правила кредитування. 

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

4. Страхування від кредитних  ризиків. 

5. Основні етапи процесу банківського кредитування.  

6. Форми забезпечення повернення банківських позичок. 

7. Особливості надання та погашення окремих видів кредиту. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає сутність кредиту як економічної категорії? 

2. За якими ознаками здійснюється класифікація банківських кредитів? 

3. Які основні принципи банківського кредитування? 

4. Що таке споживчий кредит? 

5. Що таке контокорентний кредит? 

6. На які цілі забороняється надання банківських кредитів? 

7. У чому сутність та призначення кредитної політики банку? 

8. Що таке стандарти кредитування? 

9. Що таке кредитоспроможність позичальника та основні етапи його оцінки? 

10.  Вкажіть які основні джерела погашення кредиту? 

11.  Як розрахувати оптимальну процентну ставку за кредитом? 

12.  Як класифікуються кредити за ступенем ризику? 

13.  Як формується загальний резерв для відшкодування втрат за кредитом? 

14.  Як розраховується спеціальний резерв для відшкодування втрат для кредиту? 

15.  Що таке одноразова позичка? 

16.  Як розраховується коефіцієнт миттєвої ліквідності підприємства? 

17.  Що таке бланковий кредит? 

18.  Визначте сутність контокорентного рахунку 

19.  Як розраховується коефіцієнт поточної ліквідності підприємства? 

20.  Як розраховується коефіцієнт маневреності підприємства? 

21.  Як розраховується коефіцієнт загальної ліквідності підприємства? 

22.  Як розраховується коефіцієнт незалежності підприємства? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1.Плата за кредит. Порядок нарахування процентів за кредитними операціями банків. 

2. Напрями запобігання кредитного ризику та робота банків із проблемними кредитами. 

3. Фактори визначення кредитного ризику. 

4. Методи управління кредитним ризиком. 

5. Заходи по мінімізації кредитного ризику. 

6. Форми забезпечення кредиту та вимоги до них. 

 

Теми рефератів 

1. Сутність та характеристика кредитних операцій банку. 

2. Етапи кредитування. 

3. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 

4. Формування резервів під кредитні операції. 

5. Кредитний ризик, методи його мінімізації. 

6. Форми кредитування. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 27, 29, 33, 35, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 

64, 69, 70, 71, 74, 77, 79, 81. 
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ТЕМА 6. Основи банківського обслуговування підприємств АПК 

 

План заняття 

1. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств. 

2. Система пільгового кредитування підприємств АПК. 

3. Кредитні програми для агровиробників. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. У чому полягає особливість банківського кредитування аграрних підприємств? 

2. Що є жерелами кредитних ризиків для виробників сільськогосподарської 

продукції? 

3. Які банківські позики надаються сільськогосподарським підприємствам ? 

4. Яку заставу може приймити банк в забезпечення  довгострокового кредиту? 

5. Як дійснюється Державна кредитна підтримка товаровиробників АПК? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Формування ринкових відносин в аграрних підприємствах  України 

2. Фактори визначення кредитного ризику підприємств АПК. 

3. Форми забезпечення довгострокового кредиту для аграріїв та вимоги до них. 

 

Теми рефератів 

1. Напрями розвитку банківського кредитування аграрних підприємств в умовах кризи.  

2.  Сучасний стан банківського кредитування аграрних підприємств в Україні. 

3. Забезпеченість фінансовими ресурсами та оцінка кредитоспроможності аграрних 

підприємств. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 27, 29, 33, 35, 44, 50, 52, 54, 58, 59, 

64, 69, 70, 71, 74, 77, 79, 81. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Тема 7. Операції банків з цінними паперами 

 

План  заняття 

1. Місце та роль комерційних банків на ринку цінних паперів. 

2. Поняття та види цінних паперів. 

3. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління ним  

4. Посередницькі операції комерційних банків на фондовому ринку. 

5. Ризики, властиві банківським інвестиціям. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які групи цінних паперів обертаються на фондовому ринку? 

2. Хто є прямими комерційними учасниками фондового ринку? 

3. Як функціонують біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів? 

4. За якими групами класифіковані операції з цінними паперами? 

5. Які основні завдання постають перед банками в процесі фомування та управління 

портфелем цінних паперів? 

6. Які існують види вартості акцій? 

7. Які існують види вартості облігацій? 

8. Що таке інвестиція? 

9. Які основні цілі інвестицій? 

10.  Які послуги відносяться до посередницьких операцій комерційного банку на 

фондовому ринку? 

11. Що таке андеррайтинг?  
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12. Які переваги й недоліки акцій? 

13. Які переваги й недоліки облігацій? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Емісійні операції банків з цінними паперами. 

2. Посередницькі операції банків із цінними паперами. 

3. Ризик операцій банків з цінними паперами. 

4. Формування резервів під активні операції банків із цінними паперами. 

 

Теми рефератів 

1. Професійна діяльність банку на ринку цінних паперів. 

2. Ринок цінних паперів України, його учасники. 

3. Характеристика та структура портфеля цінних паперів банку. 

4. Управління портфелем цінних паперів банку. 

5. Управління ризиками за операціями із цінними паперами. 

6. Перспективи емісійних операцій банку із цінними паперами. 

7. Характеристика посередницьких операцій банків із цінними паперами. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 27, 43, 71,73, 81. 

 

Тема 8. Інвестиційні операції банків 

 

План  заняття 

1. Поняття та види банківських інвестицій.  

2. Оцінка інвестиційних проектів та ефективність інвестицій. 

3. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів. 

4. Управління інвестиційними ризиками банку. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Яка документація належить до об’єкту оцінки інвестиційного проекту? 

2. Що може бути об’єктом довгострокового кредитування? 

3. Які види ризиків властиві банківським інвестиціям? 

4. Що таке реінвестування? 

5. Які цілі переслідує комерційний банк, приймаючи рішення про емісію акцій? 

6. З якою метою банк емітує облігації? 

7. Чи існують обмеження на банківські інвестиції? 

8. Цілі банківських інвестицій. 

9. З якою метою банк емітує векселі? 

10. Умови емісії банківських облігацій. 

11. Умови емісії ощадних (депозитних) сертифікатів. 

12. Що розуміють під істотною участю юридичної чи фізичної особи у банку? 

13. Чи існує обмеження на загальний обсяг емісії привілейованих акцій? 

14. З якою метою банки можуть викуповувати у акціонерів власні акції? 

15.  Що таке інвестиційні операції комерційних банків? 

16. Які є види банківських інвестицій? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Класифікація та види інвестицій. 

2. Особливості та напрями іноземного інвестування. 

3. Основи інноваційного інвестування. 

4. Формування та управління інвестиційним портфелем. 

 

Теми рефератів 

1. Поняття та види інвестицій. 
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2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 

3. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 

4. Визначення ефективності реальних інвестицій. 

5. Характеристика та оцінка інвестиційних ризиків. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21, 31, 43, 69, 78,  83. 

 

Тема 9. Операції  банків в іноземній валюті 

 

План  заняття 

1. Порядок відкриття та ведення банками України рахунків в іноземній валюті. 

2. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та 

їх кредитування. 

3. Валютне кредитування. 

4. Міжнародні розрахункові операції. Поняття міжнародних розрахунків.  

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які операції є поточними торговельними операціями в іноземній валюті? 

2. Які операції є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті? 

3. Які існують види банківських рахунків в іноземній валюті? 

4. Який порядок відкриття та функціонування рахунків юридичних осіб в іноземній 

валюті? 

5. Який порядок відкриття та функціонування поточних валютних рахунків фізичних 

осіб? 

6. Який режим відкриття та функціонування вкладних (депозитних) валютних рахунків 

фізичних осіб? 

7. Як діє механізм регулювання розрахунків в іноземній валюті за імпортними 

операціями? 

8. Як діє механізм регулювання розрахунків в іноземній валюті за експортними 

операціями? 

9. Який порядок залучення резидентами кредитів в іноземній валюті від іноземних 

кредиторів? 

10. Які операції з валютою можуть виконуватись банками? 

11. Для визначення яких угод використовують термін “спот”? 

12. Для визначення яких угод використовують термін “форвард”? 

13. Які угоди носять назву “овернайт”? 

14. У чому сутність операції “своп”? 

15. Які вам відомі основні види акредитивів, що застосовують у міжнародній практиці? 

16. Розкрийте механізм здійснення інкасової операції. 

17. Дайте визначення документарному акредитиву. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Ліцензування валютних операцій. 

2. Особливості проведення міжнародних кредитних операцій. 

3. Особливості надання кредитів, погашення яких передбачає умову використання 

коштів із державного бюджету України. 

4. Строкові валютні угоди. 

5. Операції із залучення та розміщення валютних ресурсів. 

6. Кореспондентські відносини з іноземними банками. 

 

Теми рефератів 

1. Валютно – фінансові та кредитно – розрахункові відносини в загальній системі 

міжнародних розрахунків. 

2. Сутність та класифікація валютних операцій банків. 
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3. Організація міжнародних валютних операцій комерційних банків. 

4. Конверсійні валютні операції банків. 

5. Операції із залучення та розміщення валютних операцій 

6. Операції з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних пунктів. 

7. Операції з дорожніми чеками. 

8. Послуги з переказу коштів фізичних осіб за кордон. 

9. Відкриття та ведення валютних рахунків в іноземній валюті. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21 ,31, 69, 71, 74, 81.. 

 

Тема 10. Банківські операції та послуги 

 

План заняття   

1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. 

2. Лізингові операції. 

3. Банківські гарантії та поручительства. 

4. Посередницькі консультаційні та інформаційні послуги. 

5. Факторинг та форфейтинг. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які нетрадиційні банківські операції можуть здійснювати комерційні банки? 

2. Які є види банківських послуг? 

3. Що таке лізинг? 

4. Охарактеризуйте суб’єктів та об’єкт лізингу. 

5. У чому полягає суть фінансового та оперативного лізингу, та які відмінності між 

ними? 

6. Що таке факторинг? 

7. Які є види факторингу? 

8. Що таке форфейтинг та які його характерні ознаки? 

9. Що таке трастові послуги? 

10. Які є види трастових послуг? 

11. Гарантійні банківські операції та їх види. 

12. Назвіть відмінні ознаки поручительства. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Консультаційні послуги банків, їх характеристика. 

2. Банківські гарантії та поручительства. 

3. Операції банків із банківськими металами. 

4. Форфейтинг. 

5. Інформаційні послуги та їх характеристика. 

6. Трастові операції банків. 

7. Характеристика фінансового інжинірингу. 

 

Теми рефератів 

1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг. 

2. Лізингові операції банків. 

3. Факторинг та форфейтинг. 

4. Операції банків з дорогоцінними металами. 

5. Трастові послуги банків. 

6. Стан, перспективи розвитку нетрадиційних банківських операцій та послуг у 

банківській системі України. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18, 21, 42, 69, 71, 74, 81.. 
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Тема 11. Забезпечення фінансової стійкості банку 

 

План заняття 

1. Економічні нормативи регулювання діяльності банку. 

2. Ліквідність та платоспроможність банку    

3. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій. 

4. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи і витрати банку. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Які основні економічні нормативи регулювання діяльності банків? 

2. З яких елементів складається основний капітал? 

3. З яких елементів складається додатковий капітал? 

4. Що таке субординований борг? 

5. За якими активними операціями банки формують резерви для покриття можливих 

втрат? 

6. Які найважливіші показники прибутковості банків в Україні та як вони 

визначаються? 

7. Як поділяється звітність банків? 

8. Які основні джерела доходів комерційного банку? 

9. Як поділяються витрати банку? 

10.  Що таке ліквідність комерційного банку? 

11.  Структура та порядок розрахунку регулятивного капіталу банку. 

12.  Як визначити норматив адекватності регулятивного капіталу банку? 

13.  Як визначити норматив платоспроможності комерційного банку? 

14.  Назвати основні задачі НБУ при встановленні економічних нормативів для 

комерційних банків. 

15.  Дати визначення валового кредитного ризику при формуванні банком резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. 

16.  Дати визначення чистого кредитного ризику при формуванні банком резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Фінансові звіти банку та їх аналіз. 

2. Формування результату діяльності банку, та його розподіл. 

 

Теми рефератів 

1. Фінансові звіти банків та їх аналіз. 

2. Економічні нормативи діяльності банків. 

3. Аналіз результатів діяльності банку. 

4. Ліквідність банків. 

5. Фінансові стійкість банків. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 18,  32, 39, 41, 65, 70, 74, 77, 81,82. 

 

Змістовий модуль 3.  Банківський маркетинг та менеджмент 

Тема 12. Банківський маркетинг 

 

План заняття 

1. Роль маркетингу в функціонуванні банків.  

2. Процес розробки стратегії банківського маркетингу. 

3. Механізм реалізації стратегії банківського маркетингу. 

 

Запитання для самоконтролю 

1.  Розкрийте зміст поняття «банківський маркетинг». 
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2.  Виділіть особливості маркетингу в банку. 

3.  Подайте характеристику суб'єктів банківського маркетингу. 

4.  Як класифікують об'єкти банківського маркетингу? 

5.  Назвіть принципи та функції банківського маркетингу. 

6.  У чому полягає суть стратегії банківського маркетингу? 

7.  Які передумови розробки стратегії банківського маркетингу? 

8.  Які моделі стратегічного планування застосовують у банківському маркетингу? 

9.  Розкрийте механізм реалізацій стратегічного плану банківського маркетингу. 

10.  Виділіть особливості стратегії банківського маркетингу в умовах стабілізації і 

розвитку банківської системи України. 

11. . Розкрийте зміст та порядок формування економічної політики банку. 

12. . Що таке "корпоративний імідж банку"? 

13. . Чим приваблює клієнтів банків Інтернет-банкінг? 

14.  Яку структуру служби маркетингу розрізняють? 

15.  Які основні завдання відділу маркетингу і роботи з клієнтурою банку? 

16.  Окресліть напрями вдосконалення механізму банківського маркетингу. 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Вибір стратегії маркетингу. 

2. Концентрований маркетинг. 

3. Диференційований маркетинг. 

4.  Масовий (недиференційований) маркетинг.  

5. Сукупність інструментів маркетингу.  

 

Теми рефератів 

1. Предмет маркетингу у комерційних банках.  

2. Банківські послуги та зумовлені ними особливості маркетингу комерційного банку.  

3. Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками 

України. 

4. Цінова політика комерційного банку. 

5. Ефективність реклами банківських послуг 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12, 57, 69, 83. 

 

Тема 13. Банківський менеджмент 

План заняття 

1. Основи менеджменту в банку. 

2. Функції та елементи фінансового менеджменту в банку.  

3. Методи управління активами та пасивами банку.  

4. Управління банківськими ризиками 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Яка роль банківського менеджменту в діяльності банку? 

2. Визначте основні завдання менеджменту банку, 

3. Які цілі діяльності банку розглядаються як загальні? 

4. Наведіть специфічні цілі банківської діяльності. 

5. Які елементи охоплює механізм банківського менеджменту? 

6. Назвіть функції фінансового менеджменту банку, 

7. Які принципи управління сучасним банком? 

8. Які чинники впливають на організаційну структуру банку і на структуру 

управління банком? 

9. Наведіть характеристики основних груп організаційних структур банку. 

10. Які основні функції фінансового менеджменту банну? 

11. Охарактеризуйте інструментарій фінансового менеджменту банку.  
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12. 3 яких елементів складається фінансовий механізм управління в банку? 

13. Які існують моделі фінансового менеджменту банку? 

14. У чому полягає суть фінансового планування в банку? 

15. Що означає регулювання як функція управління в банку? 

16. Розкрийте зміст фінансового контролю в банку. 

17. Яка структура фінансової служби банку? 

18. Які основні складові управління активами банку? 

19. У чому полягає комплексне управління активами І пасивами банку? 

20. Які основні напрями управління фінансами банку? 

21. Які використовують методи управління банківськими ризиками? 

22. Що таке " геп-менеджмент"? 

23. Розкрийте механізм управління прибутковістю банку. 

24. У чому полягає суть управління інвестиційним горизонтом банку?  

25. Що називають "стратегією управління діяльністю банку"? 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Фактори впливу на фінансовий менеджмент у банку. 

2. Фінансові нормативи Національного банку України.   

3. Граничний аналіз активів та пасивів комерційного банку. 

 4.Менеджмент персоналу.  

 

Теми рефератів 

1. Етапи розвитку банківського менеджменту.  

2. Особливості банківського менеджменту у комерційних банках Західної Європи та 

США 

3. Методи хеджування ризиків.  

4. Зміст та цілі зв’язків з громадськістю.  

5. Імідж банку: фактори, що його формують.  

6. Розробка рекламної стратегії та її впровадження. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12,  69, 83. 

 

Тема 14. Державний контроль за здійсненням банківських операцій 

План заняття 

1. Форми та види контролю за банківською діяльністю. 

2. Заходи впливу Національного банку України на комерційні банки. 

3. Рейтингова оцінка діяльності банків. 

 

Запитання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність та форми регулювання банківської діяльності. 

2. У чому суть банківського нагляду? 

3. Назвіть економічні нормативи, які застосовуються при регулюванні банківської 

діяльності. 

4. Які заходи впливу вживає Національний банк України до банків та інших осіб, які є 

об'єктом перевірки НБУ? 

5. Розкрийте зміст рейтингової оцінки. 

6. Вкажіть різновиди рейтингових оцінок. 

7. Які особливості відкритих рейтингових систем оцінки банків? 

8. Яке інформаційне забезпечення використовується для визначення рейтингу банків 

за системою CAMELS? 

9. Які головні компоненти рейтингової системи CAMELS? 

10.  Який порядок встановлення рейтингу банку за системою CAMELS? 

11.  За якою шкалою оцінюється кожен компонент рейтингової системи CAMELS? 

12.  Назвіть критерії оцінки рейтингової системи CAMELS. 
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Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Економічні нормативи в системі контролю за банківськими операціями. 

2. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку.  

3. Розподіл активів комерційного банку за групами ризику.  

4.  Норматив адекватності основного капіталу банку. 

5. Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. 

 

Теми рефератів 

1. Принципи та напрями діяльності Базельського комітету з питань банківського 

нагляду. 

2. Характеристика основних заходів впливу НБУ до комерційних банків. 

3. Капіталізація комерційного банку як важливий чинник виконання вимог НБУ. 

4. Організація системи внутрішнього контролю у банківській установі.  

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 5, 9,  12, 25, 27, 32, 33, 39, 41, 55,  69, 83. 

 

Кількість аудиторних годин для кожної теми самостійної роботи для денної та заочної 

форм навчання наведено в таблиці 1. 

Таблиця1 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Аналіз формування та використання банківських ресурсів 

1 
Тема 1. Сутність, функції та структура сучасної  банківської 

системи 
8 10 

2 Тема 2. Формування ресурсів комерційного банку 8 12 

3 
Тема 3. Операції банків з організації розрахунків і 

обслуговування платіжного обороту клієнтів 
8 12 

4 Тема 4. Операції банків з векселями 8 12 

5 Тема 5. Кредитні операції банків 10 10 

 Разом за змістовим модулем 1 42 56 

Змістовий модуль 2. Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та інші послуги 

комерційних банків 

6 Тема 6. Операції банків з цінними паперами 8 12 

7 Тема 7. Інвестиційні операції банків 8 12 

8 Тема 8. Операції банків в іноземній валюті 8 12 

9 Тема 9. Банківські операції та послуги 8 9 

10 Тема 10. Забезпечення фінансової стійкості банку 10 13 

 Разом за змістовим модулем 2 42 58 

Змістовий модуль 3. Банківський маркетинг та менеджмент 

11 Банківський маркетинг 10 13 

12 Банківський  менеджмент 10 12 

13 Державний контроль за здійсненням банківських операцій 11 14 

 Разом за змістовим модулем 3 31 39 

 Всього   115 153 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, 

практичному/лабораторному занятті та за результатами виконання завдань самостійної 

роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

лабораторних/практичних робіт. 

Усі форми контролю включені до 100- бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів самостійної роботи студентів проводиться за такими 

критеріями. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у відсотках 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа) : 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані  і неконкретні; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

недостатньо аргументовані; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить несуттєві недоліки не 

системного характеру 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Критерії оцінки семінарських занять (СРС) Бали рейтингу 

 повна відповідь на питання,  

розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; повний перелік необхідних 

для розкриття змісту питання категорій та законів;  

 правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх 

взаємозв’язку і взаємодії;  

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки та узагальнення, знання 

історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників;  

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;  

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

  використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами;  

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 

міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 

розкриття питань; 

 знання точних назв і функцій національних та міжнародних фінансово-

кредитних установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які 

ставляться у конкретному питанні.  

СРС:  

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;  

 опрацювання необхідних нормативно-правових актів;  

 використані матеріали періодичних наукових видань;  

 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань;  

 використані матеріали з практики роботи банківських установ. 

5 

відповідь на питання  

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібний для вичерпного 

розкриття питання);  

4 
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 при розкритті змісту в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж 

таки студентом допущені помилки під час використання цифрового 

матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, неточності у 

формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він 

швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.  

СРС:  

порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено одного з 

перелічених пунктів указаних вище. 

відповідь на питання 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох з 

пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття 

питання);  

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують 

критерії щодо 4 балів; 

  відповідь малообґрунтована, неповна;  

 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами 

періодичності преси з фінансових та загальноекономічних питань; студент 

лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки. 

СРС:  
робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані матеріали лише 

підручника. 

3 

відповідь на питання  

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи 

більше пунктів указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання);  

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерії 3 балів;  

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 

відповідають загальноприйнятим, хибні; 

  характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 

зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; Допущені грубі 

помилки і студент не може їх виправити.  

СРС:  

робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише 

підручника. 

2 

відповідь на питання  

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 

зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;  

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити.  

СРС: Самостійна робота не виконана 

0-1 
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