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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни ФОД2 «Банківські операції I»
Назва освітньої програми 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній ступінь бакалавр
Кількість кредитів за ЕСТS 3 (три)
1. Мета дисципліни „Банківські операції I” в контексті підготовки
фахівців певної спеціальності

є

формування системи знань у галузі

організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій,
надання банківських послуг, вивчення

методів проведення банківських

операцій та набуття вмінь студентами виконувати конкретні операції
банківської діяльності, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими
документами Національного банку України..
2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування

даної

дисципліни відповідно до

поставленого завдання студент повинен знати: економіко-правові аспекти
діяльності банківської системи України, концептуальні основи та сутність
функціонування банківських установ, основні цілі та задачі банківської
діяльності в сучасних умовах; перелік та зміст основних задач, що вирішуються
в процесі здійснення банківських операцій; економічну характеристику
ресурсів банків; сутність і структуру капіталу банку; сутність депозитних
операцій банків; порядок відкриття та ведення банками рахунків у національній
валютах, юридичних та фізичних осіб; види банківських розрахунків; порядок
здійснення

безготівкових

розрахунків;

організацію

міжбанківських

розрахунків; організацію касової роботи в банках; сутність кредитної діяльності
банку; поняття та зміст банківських операцій з цінним паперами; сутність і

види інвестиційних операцій банків; основні форми міжнародних розрахунків;
види валютних операцій банків; сучасні методи управління банківською
діяльністю. Вміти: поєднувати набуті теоретичні знання з практичним
здійсненням банківських операцій, використовувати сучасні методи аналізу
банківської діяльності, досліджувати

іноземний досвід та можливість

впровадження нових банківських продуктів в практику вітчизняних банків,
використовувати цінові та нецінові методи залучення ресурсів, готувати та
заповнювати документи, необхідні для оформлення депозитів, вкладів
міжбанківських кредитів; визначати розмір процентної ставки по депозитах та
кредитах, керуючись відповідними нормативними документами, нараховувати
проценти та оформляти документи по їх сплаті чи погашенню використовуючи
дані про наявний обсяг та структуру вільних ресурсів, стандартизувати заявки
на кредити, використовуючи інформацію про поточний стан ринку та
особливості

діяльності

позичальника,

відслідковувати

напрямки

та

ефективність використання кредитних коштів, визначати рентабельність
проведених операцій, контролювати своєчасність грошових надходжень на
рахунки позичальника та повноту сплати ним процентів та основної суми
боргу; використовуючи

сучасні

системи

і

технології,

здійснення

розрахунково-касових операцій.
3. Методи контролю:

залік.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
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Змістовий
модуль 2

Сума балів

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна робота
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5. Хто викладає дисципліну ст. викладач Шейко Олена Петрівна
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