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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

форма навчання 

денна заочна 

Кількість кредитів:     

денне – 3 

заочне – 3 

 

Галузь знань 

 

07 Управління та 

адміністрування 

 

вибіркова 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

(освітня програма «Фінанси і 

кредит») 
(код і найменування) 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
4 4 

Семестр 

Загальна кількість годин : 

денне – 90 

 

7 7 

Лекції 

Освітній ступень: 

бакалавр 

 

28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

28 год. 6 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

124 год. 168 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36,7% до 63,3% 

для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних 

банків, здійснюваних ними операцій та послуг. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних засад и 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 

комерційними банками та між НБУ і комерційними банками. 

Оволодіння дисципліною «Банківські операції» дозволить майбутнім 

бакалаврам розвинути банківське мислення, здобути навички творчого 

використання основних банківських підходів та інструментарію здійснення 

банківських операцій, вміння інтерпретувати отримані результати, 

обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. 
 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

отримати:   

загальні компетентності:  
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК01. 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК02. 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. ЗК08. 

- здатність працювати автономно. ЗК12. 

 

фахові компетентності: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі  

вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції» 

 
Компетенції згідно освітньої 

програми 
Складові компетентності 

Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, 

у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси домогосподарств, 

фінансові ризики, банківська система 

та страхування). СК03. 

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК06. 

Здатність розуміти місце і значення банківської 

системи та порядок створення банків в державі 

Здатність усвідомлювати організаційну 

структуру банків, органи управління банком, 

способи формування і розміщення ресурсів 

банку 

Здатність розуміти економічну суть, структуру і 

порядок формування власного капіталу банків 

Здатність усвідомлювати порядок відкриття 

банком депозитних договорів суб’єктам 

господарювання, відкриття вкладних рахунків 

фізичним особам 



Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність. СК07. 

Здатність здійснювати ефективні 

комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

СК09. 

Здатність визначати, обґрунтовувати 

та брати відповідальність за 

професійне рішення. СК 10. 

Здатність здійснювати операції банків з 

готівкою та пластиковими картками, 

прогнозувати оборот готівкових грошей у 

банках, розуміти основи побудови та 

функціонування системи платежів в Україні 

Здатність здійснювати кредитні операції банків, 

розуміти умови кредитної угоди, кредитного 

договору, здійснювати оцінку 

кредитоспроможності позичальника  

Здатність здійснювати операції банків з цінними 

паперами, розумітися на формуванні, 

класифікації портфеля цінних паперів банків 

 

очікувані програмні результати навчання: 

- показати належний рівень знань у сфері банківських операцій, 

розуміння  банківської термінології (терміни, поняття, категорії та закони, на 

яких базуються банківські операції), принципів побудови системи 

банківських показників   та методології їх обчислення;  

- вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності: проводити 

розрахунки показників банківської діяльності для визначення структури, 

динаміки та аналізу банківських операцій; 

- демонструвати розуміння організаційної структури банків, органів 

управління банком, способів формування і розміщення ресурсів банку; 

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо 

структури і порядку формування власного капіталу банків; 

- застосовувати теоретичні знання та методичний інструментарій щодо 

порядку відкриття банком депозитних договорів суб’єктам господарювання, 

відкриття вкладних рахунків фізичним особам; 

- демонструвати розуміння особливостей здійснення операцій банків з 

готівкою та пластиковими картками, прогнозувати оборот готівкових грошей 

у банках, розуміти основи побудови та функціонування системи платежів в 

Україні; 

- вміти здійснювати кредитні операції банків, розуміти умови кредитної 

угоди, кредитного договору, надавати оцінку кредитоспроможності 

позичальника; 

- володіти знаннями проведення операцій банків з цінними паперами, 

розумітися на формуванні, класифікації портфеля цінних паперів банків. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 

 

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 
Становлення банківської системи України, її значення в умовах ринку. 

Види банків, їх операції та основи операційної діяльності. Порядок реєстрації 

банків, філій, відділень, представництв. Ліцензування банківських операцій 

Тема 2. Організація  діяльності банку  



Класифікація організаційних структур банків. Особливості побудови і 

характеристика організаційних структур банків. Організаційні структури, 

сформовані за принципом адаптації до банківської діяльності та їх 

характеристика. Класифікація банківських операцій і послуг. Комерційна 

основа банківських операцій.  

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу  
Суть, призначення і класифікація ресурсів банку. Економічна суть, 

структура, функції і порядок формування власного капіталу. Достатність 

капіталу банків згідно вимог НБУ і міжнародних стандартів. Роль резервів та 

фондів банку у формуванні капіталу банків.  

Тема 4. Операції банків із залучення коштів  
Суть, призначення і класифікація депозитів банку. Порядок відкриття 

банками депозитних (вкладних) договорів суб’єктам господарювання і 

фізичним особам. Механізм нарахування відсотків за депозитами. Система 

страхування вкладів та тенденції її розвитку.  

Тема 5. Операції банків з обслуговування платіжного обороту  
Суть і характеристика платіжного обороту. Принципи організації і 

правила здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті 

України. Порядок відкриття, ведення і закриття банківських рахунків. Форми 

і способи безготівкових розрахунків. Види і порядок здійснення 

міжбанківських розрахунків. 

Тема 6. Операції банків з готівкою та з пластиковими картками  
Суть та призначення касових операцій банку. Порядок прийняття та 

видачі готівки в установах банків. Прогнозування касових оборотів в банках. 

Місце та роль електронних банківських послуг у фінансовій системі. 

Банківські пластикові картки та їх класифікація. Порядок емісії спеціальних 

платіжних засобів в Україні і здійснення операцій з їх використанням. 

Управління ризиками при наданні електронних банківських послуг.  

Тема 7. Кредитні операції банків  
Суть, функції та призначення банківських кредитів. Етапи банківського 

кредитування. Порядок оцінки банком кредитоспроможності позичальника. 

Застава як спосіб забезпечення зобов’язань. Розвиток кредитних послуг 

банків корпоративним клієнтам в сучасних умовах господарювання. Порядок 

розробки і реалізації основних засад кредитної політики банку. Порядок 

формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними 

операціями банків. Порядок формування резервів для відшкодування 

можливих втрат від дебіторської заборгованості банків. 

 

Змістовий модуль 2. Операції з надання банківських послуг 

 

Тема 8. Операції банків з цінними паперами  
Характеристика цінних паперів і видів банківської діяльності на 

фондовому ринку. Емісійні операції банків з цінними паперами. Формування, 

класифікація і характеристика портфеля цінних паперів банків. Порядок 

формування резерву під операції банків з цінними паперами. Операції 



професійної діяльності банків з торгівлі цінними паперами.  

Тема 9. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському 

ринку  

Основи функціонування міжбанківського валютного ринку в Україні. 

Організація кореспондентських відносин з іноземними банками.  

Тема 10. Операції банків з векселями  
Економічна природа, зміст, призначення і види векселів. Класифікація 

банківських операцій з векселями. Кредитні операції банків з векселями та 

механізм їх здійснення. Комісійні операції банків з векселями та їх 

проведення. Порядок здійснення розрахункових та довірчих банківських 

операцій з векселями.  

Тема 11. Економіко-правові та організаційні основи здійснення 

банківських операцій в іноземній валюті  
Організаційно-правові основи здійснення валютних операцій. Суть та 

класифікація валютних операцій банків.  

Тема 12. Торговельні операції банків в іноземній валюті  
Поточні торговельні операції з іноземною валютою. Строкові 

торговельні валютні операції. Банківське обслуговування 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.  

Тема 13. Неторговельні операції банків в іноземній валюті  
Порядок здійснення неторговельних операцій банків з іноземною 

валютою. Операції банків із дорожніми чеками. Перекази готівкової та 

безготівкової іноземної валюти фізичними особами.  

Тема 14. Операції з надання банківських послуг  
Загальна характеристика банківських послуг. Суть трастових послуг і 

механізм їх проведення у банку. Посередницькі, консультаційні та 

інформаційні послуги банків. Організація послуг зі зберігання цінностей.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Види банків і порядок їх створення в Україні 

Тема 1. Види 

банків і порядок 

їх створення в 

Україні. 

12,8 2 2   8,8  1 1   12 

Тема 2. 

Організація  

діяльності 

банку 

12,9 2 2   8,9  1 1   12 

Тема 3. 

Операції банків 

з формування 

12,9 2 2   8,9  1 1   12 



власного 

капіталу  

Тема 4. 

Операції банків 

із залучення 

коштів  

12,9 2 2   8,9      12 

Тема 5. 

Операції банків 

з 

обслуговування 

платіжного 

обороту  

12,8 2 2   8,8      12 

Тема 6. 

Операції банків 

з готівкою та з 

пластиковими 

картками 

12,8 2 2   8,8      12 

Тема 7. 

Кредитні 

операції банків  

12,9 2 2   8,9      12 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90 14 14   62  3 3   84 

Змістовий модуль 2. Операції з надання банківських послуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. 

Операції банків 

з цінними 

паперами  

12,9 2 2   8,9  1 1   12 

Тема 9. 

Операції банків 

в іноземній 

валюті на 

міжбанківськом

у ринку  

12,8 2 2   8,8  1 1   12 

Тема 10. 

Операції банків 

з векселями  

12,9 2 2   8,9      12 

Тема 11. 

Економіко-

правові та 

організаційні 

основи 

здійснення 

банківських 

операцій в 

іноземній 

валюті  

12,8 2 2   8,8      12 

Тема 12. 

Торговельні 

операції банків 

в іноземній 

12,9 2 2   8,9      12 



валюті  

Тема 13. 

Неторговельні 

операції банків 

в іноземній 

валюті  

12,8 2 2   8,8      12 

Тема 14. 

Операції з 

надання 

банківських 

послуг  

12,9 2 2   8,9  1 1   12 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

90 14 14   62  3 3   84 

Усього 

годин 
180 28 28   124  6 6   168 

 

Кількість балів за виконання курсової роботи 

 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

до 85_ до 15_ 100 

 

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Банківські операції» 

 

1. Банківські операції з векселями. 

2. Операції банків з цінними паперами. 

3. Капітал та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку. 

4. Заставні операції банків з цінними паперами. 

5. Діяльність банків на міжнародному ринку цінних паперів. 

6. Кредитні операції банків та їх аналіз. 

7. Інвестиційні банківські операції та їх ефективність від їх здійснення. 

8. Механізм інвестування шляхом кредитування. 

9. Операції банків в іноземній валюті та їх аналіз. 

10. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. 

11. Лізингові операції в комерційному банку: український та іноземний 

досвід. 

12. Факторингові та форфейтингові операції в комерційних банках 

України та іноземних банках. 

13. Операції з дорогоцінними металами в комерційному банку. 

14. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних 

операцій комерційних банків. 

15. Фінансова звітність банку та його оцінка діяльності. 

16. Ліквідність та платоспроможність банку як основні ознаки 

фінансової діяльності банку. 

17. Банківська система України та її розвиток на сучасному етапі. 

13. Депозитні операції з фізичними особами та їх аналіз. 



19. Депозитні операції комерційних банків з юридичними особами. 

20. Банківські інвестиції та їх впровадження в банківську систему 

України. 

21. Сучасна банківська система та ефективність її функціонування. 

22. Міжбанківське кредитування та структура ринку міжбанківських 

кредитів. 

23. Організація та аналіз іпотечного кредитування в комерційних 

банках. 

24. Емісійно-касові операції та механізм їх здійснення в комерційних 

банках. 

25. Формування резервів покриття збитків від операцій з цінними 

паперами. 

26. У правління системою платежів і розрахунків у національній 

валюті. 

27. Аналіз кредитування корпоративних клієнтів комерційних банків. 

28. Аналіз активних та пасивних операцій в комерційному банку. 

29. Кредитні операції банків та їх аналіз. 

30. Основи організації та діяльності комерційних банків. 

31. Аналіз активних операцій в комерційному банку. 

32. Формування ресурсів комерційного банку. 

33. Організація готівкового грошового обігу в Україні. 

34. Кредитні відносини між НБУ і комерційними банками. 

35. Організація міжбанківських розрахунків. 

36. Аналіз депозитного портфелю комерційного банку.  

37. Формування та аналіз кредитного портфелю комерційного банку. 

38. Комерційний кредит та операції з векселями. 

39. Валютне регулювання та контроль в комерційному банку. 

40. Регулювання банківської діяльності та нагляд. 

41. Організація нагляду та регулювання діяльності проблемних банків. 

42. Розвиток та становлення лізингових операцій в комерційному 

банку. 

43. Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері. 

44. Трастові операції комерційних банків. 

45. Обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків комерційних 

банків. 

46. Особливості та організація економічного аналізу банківської 

справи. 

47. Аналіз стану власних та залучених коштів комерційного банку. 

48. Аналіз виконання економічних нормативів діяльності комерційного 

банку. 

49. Оцінка рівня банківських ризиків. 

50. Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку. 

51. Організація валютного ринку України. 

52. Форми організації валютного регулювання в України. 

53. Відкриття та функціонування в уповноважених банках рахунків 



банків-кореспондентів у іноземній валюті. 

54. Порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті. 

55. Види валютних операцій та їх аналіз у комерційному банку. 

56. Валютні та міжнародні розрахункові операції. 

57. Зв’язок платіжного балансу з системою національних розрахунків. 

58. Основи організації банківського кредитування. 

59. Організація безготівкових розрахунків у господарському обороті 

України. 

60. Політика управління ліквідністю та резервами в комерційному 

банку. 

61. Організація роботи з клієнтурою. 

62. Регулювання кредитної діяльності банків як фактор забезпечення 

стабільності банківської системи. 

63. Формування капіталу комерційного банку. 

64. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат. 

65. Економічна безпека банківської системи України. 

66. Особливості банківських електронних платежів та їх аналіз в 

Україні. 

67.  Рентабельність комерційних банків та шляхи її підвищення. 

68. Формування та аналіз портфеля цінних паперів. 

69. Аналіз діяльності Національної системи міжнародних електронних 

платежів. 

70. Управління активами банку. 

71. Управління пасивами банку. 

72. Управління інноваціями на ринку банківських послуг. 

73. Управління інформаційними системами банків. 

74. Управління банківськими ризиками. 

75. Управління персоналом банку. 

76. Управління зовнішньоекономічною діяльністю банку. 

77. Моделювання процесу управління банківськими ресурсами. 

78. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку. 

79. Капіталізація банків України: проблеми та шляхи їх вирішення. 

80. Реструктуризація та реорганізація банку в сучасних умовах. 

 

5. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 

 
№ 

п/п Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Види банків і порядок їх створення в Україні. 1,7 1 

2 Організація  діяльності банку 1,7 1 

3 Операції банків з формування власного капіталу  1,7 - 



4 Операції банків із залучення коштів  1,7 - 

5 Операції банків з готівкою та з пластиковими 

картками 
1,8  

6 Кредитні операції банків 1,7 - 

7 Операції банків з цінними паперами 1,7 - 

 Разом 12 2 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Види банків і порядок їх створення в Україні. 8,2 12 

2 Організація  діяльності банку 8,2 12 

3 Операції банків з формування власного капіталу  8,3 12 

4 Операції банків із залучення коштів  8,3 12 

5 Операції банків з готівкою та з пластиковими картками 11 12 

6 Кредитні операції банків 11 12 

7 Операції банків з цінними паперами 11 12 

 Разом  66,0 84 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів заочної форми навчання – виконання контрольної роботи. 

 

10. Методи навчання 

 

Навчальний процес у національному університеті «Запорізька 

політехніка» здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох 

складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і 

охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю 

навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи 

навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 



 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленевого або практичного розкладу цілого 

на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до 

загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від 

загального до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

Результати навчання з дисципліни «Банківські операції» деталізують 

такі очікувані результати навчання: 

- 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). ПР05. 

- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. ПР08. 

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 

до нових знань. ПР19. 

- виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані фінансові рішення. ПР20. 

 

12.Засоби оцінювання 

Контроль знань студентів з дисципліни «Банківські операції» 

ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для 

визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Банківські операції» 

поділяється на  2 основні змістові модулі, у межах яких розподілені теми.  

Для студентів денної форми навчання засоби оцінювання: поточне усне 

опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання 

практичних самостійних завдань, аудиторне розв’язання задач, тестова 

перевірка під час поточного та підсумкового контролю, проведення двох 

рубіжних контролів.  

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання: захист 

контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку: тести, 

розв’язання задачі. 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Становлення банківської системи України, її значення в умовах 

ринку  

2. Види банків, їх операції та основи операційної діяльності  

3. Порядок реєстрації банків, філій, відділень, представництв  



4. Ліцензування банківських операцій 

5. Класифікація організаційних структур банків  

6. Особливості побудови і характеристика організаційних структур 

банків  

7. Організаційні структури, сформовані за принципом адаптації до 

банківської діяльності та їх характеристика  

8. Класифікація банківських операцій і послуг  

9. Комерційна основа банківських операцій  

10. Суть, призначення і класифікація ресурсів банку  

11. Економічна суть, структура, функції і порядок формування 

власного капіталу  

12. Достатність капіталу банків згідно вимог НБУ і міжнародних 

стандартів  

13. Роль резервів та фондів банку у формуванні капіталу банків  

14. Суть, призначення і класифікація депозитів банку  

15. Порядок відкриття банками депозитних (вкладних) договорів 

суб’єктам господарювання і фізичним особам  

16. Механізм нарахування відсотків за депозитами  

17. Система страхування вкладів та тенденції її розвитку  

18. Суть та призначення касових операцій банку  

19. Порядок прийняття та видачі готівки в установах банків  

20. Прогнозування касових оборотів в банках  

21. Місце та роль електронних банківських послуг у фінансовій системі  

22. Банківські пластикові картки та їх класифікація  

23. Порядок емісії спеціальних платіжних засобів в Україні і 

здійснення операцій з їх використанням  

24. Управління ризиками при наданні електронних банківських послуг  

25. Суть, функції та призначення банківських кредитів  

26. Етапи банківського кредитування  

27. Порядок оцінки банком кредитоспроможності позичальника  

28. Застава як спосіб забезпечення зобов’язань  

29. Характеристика цінних паперів і видів банківської діяльності на 

фондовому ринку  

30. Емісійні операції банків з цінними паперами  

31. Формування, класифікація і характеристика портфеля цінних 

паперів банків  

32. Порядок формування резерву під операції банків з цінними 

паперами  

33. Операції професійної діяльності банків з торгівлі цінними паперами  

 

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Після кожного змістового модуля проводиться рубіжний контроль, 

який оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час рубіжного контролю враховують наступні види робіт: 



Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни  

«Банківські операції» 
Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

Тестування на рубіжному 

контролю 

5 50 

Задача рубіжного контролю 15 15 

Завдання, тести, розв’язок задач 

за поточним оцінюванням 

25 25 

Оцінка за самостійну роботу 10 10 

Підсумок х 100 

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох 

підсумкових контролів за перший та другий змістовні модулі. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
85-89 В 

75-84 С 

70-74 D 

60-69 Е  

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю. 

2. Комплект завдань для проведення поточного контролю. 

3. Комплект завдань для підсумкового контролю. 

4. Конспект лекцій з дисципліни “Банківські операції” для здобувачів 

вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

(Частина 1) / Укл. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 

5. Конспект лекцій з дисципліни “Банківські операції” для здобувачів 

вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм 

навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

(Частина 2) / Укл. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 

6. Методичні вказівки для проведення практичних занять з  дисципліни 

“Банківські операції” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем 

«бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, 

банківська справа та страхування”/ Укл. О.Ф. Андросова – Запоріжжя: ЗНТУ, 

2019. 

15 Рекомендована література 



 

Базова 

1. Череп А. В. Банківські операції. [Навч. посібник]. /  А. В. Череп, О. 

Ф. Андросова. К - 2008 р. 410 с. 

2. Дзюблюк О. В., Банківські операції: [Підручник]. / О. В. Дзюблюка. – 

Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с. 

3. Ковальчук К. Ф. Банківські операції [Навчальний посібник]. / К. Ф. 

Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська – К.: «Центр 

учбової літератури», 2013. – 326 с. 

4. Копилюк О. І. Банківські операції. 2-ге вид. випр. і доповн. [Навч. 

посіб.]. / Копилюк О. І., Музичка О. М. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 536 с. 

5. Прасолова С.П. Банківські операції [Навч. посіб.]. К.: Центр учбової 

літератури, 2017. – 568 с. 

 

 

Допоміжна 

1. Рябініна Л.М., Банківські операції: [Навчальний посібник] / за ред. 

Рябініної Л.М. Няньчук Н.Ю., Ухлічева Л.І.  . - Одеса: ОДЕУ, 2011. – 536 с.. 

2. Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності. [Підручник]. / А. 

М. Герасимович – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. 

3. Сичов В. О. Банківська справа. Центральний банк і грошово-

кредитна політика. Банківські операції: [Навчальний посібник] /. В. О. Сичов, 

В.Т. Александров, В.В. Остапенко та ін. — К.: АВТ, 2006. — 528 с. 

4. Селіванова А. О. Банківське право України: [Навчальний посібник] / 

А. О. Селіванова. — К.: «Ін Юре», 2008. — 384 с. 

5.  Мороз А. М. Банківські операції: [Підручник]. / А. М. Мороз. — 2-ге 

вид. — К.: КНЕУ, 2006. — 476 с. 

6. Прасолова С. П. Банківські операції [Навч. посіб. та практ.]:/ С. П. 

Прасолова, О. С. Вовченко - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 568 с. 
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