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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Банківські операції 

Код: ППВС 10 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Андросова О.Ф., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень 

модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 7-й вибіркова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: Фінанси, Статистика, Гроші 

та кредит, Банківська система 

Супутні (якщо потрібно): Банківський 

менеджмент 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години 

Самостійна 

робота 

3 180 56 124 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, 

здійснюваних ними операцій та послуг. 

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. 

Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, залік) 
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- здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; 

 

- здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

 

- здатність до діагностики 

стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси 

домогосподарств, фінансові 

ризики, банківська система та 

страхування); 

 

- здатність застосовувати 

сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у 

сфері фінансів, банківської справи 

та страхування; 

- здатність складати та 

аналізувати фінансову звітність; 

- здатність здійснювати 

ефективні комунікації в сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування; 

 

- здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійне 

рішення.  

Практичні навички при 

виконанні практичних 

робіт та самостійної роботи 

 

 

Самостійна робота  під 

керівництвом викладача 

при виконанні 

індивідуальних завдань 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні самостійної 

роботи та консультацій 

 

 

 

Практичні навички при 

виконанні практичних 

робіт та самостійної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час лекцій, 

практичних робіт та 

консультацій 

Оцінюються під 

час практичних 

занять, самостійної 

та індивідуальної 

робіт 

Окреме 

оцінювання не 

проводиться 

 

 

Оцінюються під 

час практичних 

занять, самостійної 

та індивідуальної 

робіт, модульного 

контролю знань та 

складанні заліку 

 

Окреме 

оцінювання не 

проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

 

 

 

 

 

Оцінюються під 

час складання 

заліку 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  

Час та 

завдання на 

самостійну 

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

створення в Україні. 

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Організація  діяльності 

банку 

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3. Операції банків з 

формування власного капіталу  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4. Операції банків із 

залучення коштів  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 5. Операції банків з 

обслуговування платіжного 

обороту  

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Операції банків з 

готівкою та з пластиковими 

картками 

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Тема 7. Кредитні операції банків  2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 14   14   90 62  

Змістовий модуль 2. Операції з надання банківських послуг 

Тема 8. Операції банків з 

цінними паперами  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Тема 9. Операції банків в 

іноземній валюті на 

міжбанківському ринку  

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Тема 10. Операції банків з 

векселями  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Тема 11. Економіко-правові та 

організаційні основи здійснення 

банківських операцій в іноземній 

валюті  

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Тема 12. Торговельні операції 

банків в іноземній валюті  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
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Тема 13. Неторговельні операції 

банків в іноземній валюті  

2   2   12,8 8,8 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Тема 14. Операції з надання 

банківських послуг  

2   2   12,9 8,9 Засвоєнн

я 

матеріалу 

лекцій 
Разом за змістовим модулем 2 14   14   90 62  

Усього 

годин 

28   28   180 124 
 

 

Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за 

поточним оцінюванням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
50 

тестове оцінювання знань матеріалу 

лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами 

практичних робіт 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 

Автор 

Рік 

вида

ння 

Назва 

інформація 

про 

видання 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

А. В. 

Череп, 

О. Ф. 

Андрос

ова. 

2008 Банківські операції 
Навч. 

посібник 

К - 2008 р. 410 

с. 

Дзюблю

к О. В. 
2009 Банківські операції Підручник 

Тернопіль: 

Вид-во ТНЕУ 

«Економічна 

думка», 2009. – 

696 с. 

К. Ф. 

Ковальч

ук, І. В. 

Вишняк

ова, Л. 

2013 Банківські операції  
Навчальний 

посібник 

К.: «Центр 

учбової 

літератури», 

2013. – 326 с. 
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М. 

Савчук, 

І. Г. 

Сокири

нська 

Копилю

к О. І., 

Музичк

а О. М. 

2012 
Банківські операції. 2-ге вид. випр. 

і доповн.  
Навч. посіб. 

К.: Центр 

учбової 

літератури, 

2012. – 536 с. 

Прасол

ова С.П. 
2017 Банківські операції  Навч. посіб. 

К.: Центр 

учбової 

літератури, 

2017. – 568 с. 

Додаткова література 

Рябінін

ої Л.М. 

Няньчу

к Н.Ю., 

Ухлічев

а Л.І. 

2011 
Банківські операції Навчальний 

посібник 

Одеса: ОДЕУ, 

2011. – 536 с. 

Герасим

ович А. 

М. 

2006 Аналіз банківської діяльності Підручник 
К.: КНЕУ, 

2006. – 600 с. 

В. О. 

Сичов, 

В.Т. 

Алексан

дров, 

В.В. 

Остапен

ко та ін. 

2006 

Банківська справа. Центральний 

банк і грошово-кредитна політика. 

Банківські операції 

Навчальний 

посібник 

К.: АВТ, 2006. 

— 528 с. 

Селіван

ова А. 

О. 

2008 Банківське право України 
Навчальний 

посібник 

К.: «Ін Юре», 

2008. — 384 с. 

Мороз 

А. М. 
2006 Банківські операції Підручник 

К.: КНЕУ, 

2006. — 476 с. 
 


