Київський університет імені Бо

1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
4/120
2
1
4
3
120
56
8
56
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Банківські послуги - розділ економічної науки, присвячений
поглибленому вивченню природи та змісту банківської справи як окремої
категорії банківського бізнесу, в частині надання банківських послуг.
Вивченню дисципліни «Банківські послуги» передує освоєння наступних
дисциплін: «Економікс І – Мікроекономіка», «Економікс ІІ – Макроекономіка»,
«Фінанси», «Гроші та кредит», «Банківська справа». Дана дисципліна сприяє
освоєнню наступних дисциплін: «Міжнародні фінанси», «Облік та аудит»,
«Управлінській облік», «Фінансовий ринок».
Мета дисципліни: формування базових теоретичних знань в області
банківських послуг, практичних навичок виконання банківських операцій,
освоєння послуг з надання сучасних банківських продуктів із широким доступом
до працевлаштування, підвищення академічної мобільність студентів, розширення
перспектив їх самореалізації в подальшій навчальній і професійній діяльності.
Завдання дисципліни: розкрити суть і значення банківських послуг в
системі банківської справи; сформувати уміння та навики за виконанням
розрахунково-касових, лізингових і валютних операцій, операцій з цінними
паперами; вивчити процес кредитування економічних суб'єктів; опрацювати
методи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку; освоїти послуги з надання
сучасних банківських продуктів.
3. Результати навчання за дисципліною
В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- термінологічний апарат з основ банківської справи,
- принципи організації безготівкових розрахунків;
- процес і механізм банківського кредитування;
- види та форми банківських кредитів;
- організація розрахунково-касових операцій;
- форми забезпечення відшкодування кредитів;
- методи кредитування;
- сучасні банківські продукти та технології.
Опанувавши теоретичний курс студент повинен вміти:
- проводити безготівкові розрахунки та касові операції;
- здійснювати аналіз фінансової звітності підприємств й оцінку
кредитоздатності юридичних осіб;
- складати кредитний договір та оформлювати видачу та супровід кредитів;
- проводити розрахунково-касове обслуговування та міжбанківські
розрахунки;
- здійснювати активно-пасивні та посередницькі операції з цінними
паперами та валютою;
- розраховувати процентні ставки за різними банківськими продуктами;
- здійснювати аналіз банківських ризиків.
Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування
у студентів загальних компетенцій (ЗК) та додаткових фахових компетенцій (ФК),
передбачених освітньо-професійною програмою бакалаврів (ОПП), а саме:
ЗК1 розуміння поставленої задачі; здатність проникати в суть явища,
проблеми, завдання, виявляти характерні ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки,
проводити аналогії, узагальнювати; володіння системним, цілісним підходом до
аналізу й оцінки ситуації та вирішення проблеми
ЗК2 здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити
нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування
набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань
економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих
економічних знань у повсякденному житті.
ЗК6 потреба виконувати роботу якісно; здатність планувати етапи та хід
виконуваної роботи, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт,
представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на
сучасному науково-технічному й професійному рівні.
ЗК7 здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування
навичок до викладання. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на
проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий
розв’язок, переконливо його представляти.
ЗК8 розуміння закономірностей суспільно-політичного, культурного та
економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлення своєї
професійної, соціальної, громадянської ролі у цих процесах; усвідомлення
особистої відповідальності за колектив, до якого належиш, долю своєї країни.
ФК1 здатність продемонструвати знання особливостей поведінки
підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни

параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому
періодах; вміння прогнозувати на основі стандартних теоретичних і
економетричних моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних
процесів і явищ на мікро- і макрорівні.
ФК4 здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового
характеру для прийняття необхідних рішень; уміння використовувати
інформаційні технології у фінансах для виконання практичних завдань у галузі
професійної діяльності.
ФК5 володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК6 Володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і
соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціальноекономічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на
мікро- і макрорівнях.
ФК7 здатність до самонавчання та самовдосконалення; викладання
фінансових дисциплін у навчальних закладах; спроможність обґрунтовувати
тематику і плани (проекти) наукових досліджень; здатність до проведення
наукових досліджень.
4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання
Розподіл годин між видами
робіт
Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Аудиторна:

Змістовий модуль 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З НАДАННЯ
ПОСЛУГ
Тема 1. Система управління
комерційним банком
Тема 2. Ефективність діяльності
комерційних банків
Тема 3. Основи банківського
менеджменту та маркетингу
Модульний контроль

8

2

8

2

2

4

8

2

2

4

2

2

4

2

Разом 26
6
2
4
12
Змістовий модуль 2. ПОСЛУГИ БАНКІВ З ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ ТА
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Тема 4. Послуги банків по проведенню
8
2
2
4
касових операцій
Тема 5. Послуги банків по проведенню
8
2
2
4
валютно-обмінних операцій
Тема 6. Послуги банків у проведенні
8
2
2
4
безготівкових розрахунків
Модульний контроль
2
2
Разом 26
6
6
12
Змістовий модуль 3. КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ ТА ІНШІ АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Тема 7. Оцінка кредитоспроможності
8
2
2
4
клієнтів банку
Тема 8. Форми забезпечення повернення
16
4
2
2
8
кредиту
Тема 9. Кредитний договір та
16
4
2
2
8
організація окремих видів кредиту
Модульний контроль
2
2
Разом 42
10
4
6
20
Змістовий модуль 4. ДЕПОЗИТИ ТА ІНШІ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Тема 10. Послуги банків з оформлення
8
2
2
4
депозитних операцій
Тема 11. Депозитний договір та
організація окремих видів поточних
8
2
2
4
рахунків
Тема 12. Послуги з надання сучасних
8
2
2
4
банківських продуктів
Модульний контроль
2
2
Разом 26
6
2
4
12
Всього 120 28
8
20
56

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ
Тема 1. Система управління комерційним банком
Організаційна

структура

і

апарат

управління

комерційним

банком.

Особливості корпоративного управління комерційним банком. Поняття ризиків в
банківській

діяльності.

Класифікація

банківських

ризиків.

Управління

банківськими ризиками.
Тема 2. Ефективність діяльності комерційних банків
Поняття стійкості комерційного банку. Фактори, що впливають на фінансову
стійкість банку. Ліквідність і платоспроможність банку. Основні показники, що
характеризують ефективність діяльності банку. Методи та моделі аналізу
ефективності діяльності комерційного банку.
Тема 3. Основи банківського менеджменту та маркетингу
Специфіка банківського менеджменту. Цілі, принципи, завдання та функції
банківського менеджменту. Види банківського менеджменту. Методичні засади
організації маркетингу в банку. Маркетингове дослідження ринку банківських
послуг. Розробка банківських продуктів і послуг.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ПОСЛУГИ БАНКІВ З ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ ТА БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ
Тема 4. Послуги банків по проведенню касових операцій
Порядок здійснення касових операцій з наявними грошима. Організація
прийому готівки. Організація видачі грошових коштів. Організація інкасації та

доставки готівки. Ліміти каси. Касова заявка. Тарифна політика банку як елемент
виконання касової дисципліни.
Тема 5. Послуги банків по проведенню валютно-обмінних операцій
Особливості надання валютно-обмінних операцій. Класифікація валютних
операцій. Відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. Продаж іноземної
валюти юридичним особам і покупка валюти у клієнтів. Розрахункові операції в
іноземній валюті, пов'язані з експортом товарів і послуг. Валютний контроль з
боку банку по відношенню до клієнтів. Особливості кредитних операцій в
іноземній валюті. Конверсійні операції за замовленням клієнтів.
Тема 6. Послуги банків у проведенні безготівкових розрахунків
Порядок та умови здійснення безготівкових розрахунків. Види рахунків, що
відкриваються

для

фізичних

та

юридичних

осіб.

Форми

безготівкових

розрахунків, що використовуються юридичними особами: розрахунки по
платіжних переказах, розрахунки по акредитивах, розрахунки по інкасо,
розрахунки чеками, розрахунки векселями, розрахунки за рахунок взаємних
вимог.
Принципи організації міжбанківських розрахунків. Порядок встановлення
кореспондентські відносини. Характеристика основних видів міжбанківських
розрахунків.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ ТА ІНШІ АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ
Тема 7. Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку
Поняття кредитоспроможності клієнта банку в системі оцінки ризику
кредитної операції. Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності. Аналіз
грошових потоків як метод оцінки кредитоспроможності. Визначення класу

кредитоспроможності позичальника та аналіз ділового ризику як метод оцінки
кредитоспроможності.
Вибір критеріїв оцінки кредитоспроможності банківських клієнтів в
залежності від організаційно-правової форми, масштабу і сфери діяльності.
Диференціація умов надання кредиту в залежності від кредитоспроможності
клієнта:

визначення

суми,

терміну,

ціни

кредиту,

графіка

погашення,

забезпечення та інших умов угоди.
Тема 8. Форми забезпечення повернення кредиту
Механізм організації повернення кредиту. Характеристика первинних і
вторинних

джерел

погашення

банківських

позичок.

Класифікація

форм

забезпечення повернення кредиту, сфера їх застосування. Застава та заставний
механізм. Предмет застави. Критерії оцінки якості заставного механізму.
Уступка вимоги та передача права власності. Гарантії та поручительства.
Сучасна практика використання різних способів забезпечення повернення
кредиту та її оцінка. Класифікація підприємств за ступенем кредитного ризику в
залежності від фінансового стану й якості забезпечення кредиту.

Тема 9. Кредитний договір та організація окремих видів кредиту
Правовий і економічний аспекти кредитного договору банку з клієнтом.
Основні вимоги до змісту і форми кредитного договору, що пред'являються
банками. Структура і зміст розділів кредитного договору. Міжнародний досвід
використання кредитних договорів в банківській практиці.
Сучасні способи кредитування. Кредитування за овердрафтом. переваги та
недоліки овердрафту з позиції позичальника. Кредитування по контокоренту.
Короткострокове кредитування по укрупненому об'єкту в межах кредитної лінії.
Види кредитної лінії. Відмінність кредитної лінії від овердрафту та контокоренту.
Цільові

кредити.

Синдиковане

кредитування.

Особливості надання кредитів по платіжних картках.

Вексельне

кредитування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV
ДЕПОЗИТИ ТА ІНШІ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Тема 10. Послуги банків з оформлення депозитних операцій
Сутність та класифікація депозитів. Особливості оформлення депозитних
продуктів фізичним особам. Порядок та особливості оформлення депозитів
юридичних осіб. Порядок здійснення депозитних операцій. Тарифна політика
банку як елемент формування депозитного портфелю банку. Порівняльна
характеристика депозитних та поточні рахунки.
Тема 11. Депозитний договір та організація окремих видів поточних
рахунків
Правовий і економічний аспекти депозитного договору банку з клієнтом.
Основні вимоги до змісту і форми депозитного договору, що пред'являються
банками. Структура і зміст розділів депозитного договору. Міжнародний досвід
використання депозитних договорів в банківській практиці.
Поточні рахунки фізичних осіб. Поточні рахунки юридичних осіб.
Особливості відкриття поточних рахунків СМБ. Поточні карткові рахунки.

Тема 12. Послуги з надання сучасних банківських продуктів
Порядок випуску пластикових карт працівникам організацій (Зарплатні
проекти). Корпоративні платіжні картки. Надання еквайрінгових послуг в
торгових організаціях. Банківські мережі банкоматів та платіжних терміналів.
Електронні послуги по розрахунковому обслуговуванню клієнтів. Інтернетбанкінг та мобільний банкінг. Надання консультаційних та інформаційних послуг.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Тема 1. Система управління комерційним банком (2 год.)
Підготуватись до дискусії за питаннями:
1. Організаційна структура і апарат управління комерційним банком.
2. Класифікація банківських ризиків.
3. Управління банківськими ризиками.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту, усна відповідь на занятті
для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 3 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичного питання 1- 3.
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5
балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 2. Ефективність діяльності комерційних банків (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Основні показники, що характеризують ефективність діяльності банку.
2. Методи і моделі аналізу ефективності діяльності комерційного банку.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 4 бали складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за питання)
Оцінка 2 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 3. Основи банківського менеджменту та маркетингу (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Специфіка банківського менеджменту.
2. Методичні засади організації маркетингу в банку.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 4 бали складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за питання)
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 4. Послуги банків по проведенню касових операцій (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Порядок здійснення касових операцій згідно постанов НБУ.

2. Мета, принципи, завдання та особливості тарифної політики комерційного
банку.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 5 балів за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за 1 питання та 3 балів за 2 питання).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 5. Послуги банків по проведенню валютно-обмінних операцій (4 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1.
Класифікація валютних операцій.
2.
Продаж іноземної валюти юридичним особам і покупка валюти у
клієнтів. Розрахункові операції в іноземній валюті, пов'язані з експортом товарів і
послуг.
2. Розв’язок задач
1. За експортним контрактом фірма отримала валютну виручку у розмірі 12 000
англ. фунтів. Разом з тим вона повинна заплатити постачальникові сировини за
імпортним контрактом 10100$, але російськими рублями. Який фінансовий
результат фірми в гривнях після здійснення обох контрактів, якщо: 1 рубль = 0,19
грн., 1$ = 5,1 грн., 1$ = 0,52₤.
2. Банк здійснив такі операції щодо USD/CHF:
купив USD 1 млн. за курсом 1,1355;
продав USD 3 млн. за курсом 1,1368;
купив USD 1,55 млн. за курсом 1,1349;
продав USD 0,75 млн. за курсом 1,1361.
Розрахувати позицію дилера за доларом США та можливості її
прибуткового закриття.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект
теоретичних питань (1 бал за теоретичне питання 1 та 2 бали за теоретичне
питання 2) та 2 балів за задачі (по 1 балу за задачу).

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5
балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 6. Послуги банків у проведенні безготівкових розрахунків. (2 год.)
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
Форми безготівкових розрахунків, що використовуються юридичними
особами: розрахунки по платіжних переказах, розрахунки по акредитивах,
розрахунки по інкасо, розрахунки чеками, розрахунки векселями, розрахунки за
рахунок взаємних вимог.
2. Розв’язок задач
1. Визначити вартість послуг факторингового відділу банку, що були надані
підприємству, якщо відомо, що він виставив рахунок за відвантажену
продукцію на суму 100 тис. грн. Строк нормального документообігу складає 10
днів, процентна ставка за кредит підвищена на 3 пункти при середній
банківській кредитній ставці 17% річних. Комісійні банку за обслуговування
дебіторської заборгованості складають 0,25%.
2. Вексель на суму 95 тис. грн. було пред’явлено в банк для оплати за 30 днів до
терміну його погашення. Визначте суму, отриману пред’явникові векселя, і
суму доходу банку, якщо банк для його визначення буде використовувати
відсоткову ставку і облікову ставку, складають 9% річних (розрахункова
кількість днів у році при використанні відсоткової ставки – 365, а облікової –
360).
3. Облігація банку номіналом 100 тис. грн. і терміном 5 років, проценти за якою
будуть сплачуватись щорічно за ставкою 15% річних, куплена за курсом 96.
Визначити загальний дохід від облігації, якщо отримані проценти будуть
реінвестуватись за складною ставкою 10% річних.
4. Шістдесятиденний вексель вартістю 25000 грн. проданий за 15-%-ю ставкою
дисконту. Визначте величину дисконту, ціну, сплачену за вексель та фактичну
процентну ставку при дисконтуванні.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект
теоретичного питання та 4 балів за задачі (по 1 балу за задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно.
Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 7. Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Фінансові коефіцієнти оцінки кредитоспроможності.
2. Диференціація умов надання кредиту в залежності від кредитоспроможності
клієнта: визначення суми, терміну, ціни кредиту, графіка погашення,
забезпечення та інших умов угоди.
2. Розв’язок задач
1. Підприємство 1 червня поточного року отримало кредит на суму 120 тис грн.
строком на 4 місяці під 40% річних. У кредитному договорі передбачається
щомісячне погашення кредиту рівними частинами та пеня за несвоєчасне
повернення кредиту у розмірі 0,5% від простроченої суми кредиту за кожний день
прострочки. Залишок кредиту у сумі 30 тис грн. було повернено комерційному
банку 15 жовтня поточного року. Необхідно визначити суму коштів, яку поверне
підприємство банку по закінченню строку кредитування.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 2 бали за питання) та 1 балу за задачу.
Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів
Тема 8. Форми забезпечення повернення кредиту (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Класифікація форм забезпечення повернення кредиту, сфера їх застосування.

2. Класифікація підприємств за ступенем кредитного ризику в залежності від
фінансового стану й якості забезпечення кредиту.
2. Розв’язок задач
1. Кредит на суму 6000 грн. відкрито на 2 роки за ставкою 20% річних.
Погашення кредиту повинно здійснюватись рівними строковими внесками
щоквартально. Визначити розмір щоквартального внеску.
2. Підприємство отримало кредит у розмірі 100 тис грн. з 1 лютого поточного
року строком на 5 місяців під 60% річних. З 1 квітня поточного року процентна
ставка знизилася на 15%, а з 15 травня процентна ставка склала 40%. У
кредитному договорі передбачається щомісячне погашення кредиту рівними
частинами. Необхідно визначити суму коштів, яка буде повернена
підприємством комерційному банку по закінченню строку користування
кредиту.
3. Позичальник отримав кредит 3 млн. грн. на 5 місяців з умовою погашення
боргу в кінці кожного місяця рівними строковими платежами. На величину
боргу нараховуються складні відсотки за ставкою 5% за місяць. Визначити
суму строкового платежу.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 9. Кредитний договір та організація окремих видів кредиту (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Основні вимоги до змісту і форми кредитного договору, що пред'являються
банками. Структура і зміст розділів кредитного договору.
2. Сучасні способи кредитування: кредитування за овердрафтом, по контокоренту,
кредитування в межах кредитної лінії, синдиковане кредитування, вексельне
кредитування, кредитування по платіжних картках.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 по
1-му питанню та 3 балів по 2-му питанню.
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Тема 10. Послуги банків з оформлення депозитних операцій (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Порядок здійснення депозитних операцій комерційного банку.
2. Класифікація депозитів. Депозитні та поточні рахунки.
2. Розв’язок задач
1. На початку року є можливість внести в банк на рахунок 1640 гривень. Але в
кінці року треба зняти з рахунку 882 гривні, а через рік знову –882 гривні. Під
який відсоток потрібно внести гроші в банк, щоб вказані операції відбулися?
2. Банк вилучив із свого обігу 500 тис. доларів США на 3 місяці. Він має
можливість розмістити ці кошти на депозит у американському банку «Credit
Union» під процентну ставку 6% річних, або вибрати європейський «Finans
Bank», де процентна ставка за трьохмісячними депозитами у євро складає 4%
річних. Припустимо, що форвардний курс і спот-курс євро до долару США
дорівнюють один одному і складають: Євро / USD = 1,43. Що зробить банк за
даних умов з метою найбільш ефективного використання вивільнених коштів?
3. Банк нараховує складні проценти на вклади за номінальною річною ставкою 12
%. Визначити вартість залучених коштів при їх розміщенні терміном на 1 рік і
порівняти з діючою простою ставкою — 12,5 %, як- що складні проценти
нараховуються: а) за півріччя, б) щоквартально, в) щомісячно.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.

Тема 11. Депозитний договір та організація окремих видів поточних
рахунків (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Правовий і економічний аспекти депозитного договору банку з клієнтом.
2. Структура і зміст розділів депозитного договору.
2. Розв’язок задач
1. Вклад у сумі 5000 грн. покладено в банк на півроку з щомісячним
нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою 16 % річних.
Визначити реальний доход вкладника, якщо рівень інфляції складав 2 % на
місяць.
2. Вклад в розмірі 50777 євро було внесено до банку 30.03.04р. і запитано
30.10.04р. Відсоткова ставка складала 6% річних. Визначте суму нарахованих
відсотків при різних практиках визначення строків нарахування.
3. Норма обов’язкових резервів становить 12 %. Величина депозитів
комерційного банку – 20 тис. дол. Банк може видати кредити обсягом не
більше 16,8 тис. дол. Які збиткові резерви банку у відсотках от депозитів?
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
Тема 12. Послуги з надання сучасних банківських продуктів (2 год.).
1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали
та роздрукувати) питання:
1. Порядок випуску пластикових карт працівникам організацій (Зарплатні
проекти). Корпоративні платіжні картки.
2. Банківські мережі банкоматів та платіжних терміналів.
2. Розв’язок задач
1. При збільшенні кількості грошей в обігу на 10 % ставка банківського відсотка
зменшується на 1 %. В умовній країні грошова маса дорівнює 500 млн. грошових

одиниць, ставка банківського відсотка 5 %, а емісія грошей складає 100 млн.
грошових одиниць. Визначити зміни інвестиційних витрат у країні, якщо існує
залежність I = 150 – 0,8i (I — інвестиції, i — ставка банківського відсотка).
2. Визначити вартість послуг факторингового відділу банку, що були надані
підприємству, якщо відомо, що він виставив рахунок за відвантажену продукцію
на суму 100 тис. грн. Строк нормального документообігу складає 10 днів,
процентна ставка за кредит підвищена на 3 пункти при середній банківській
кредитній ставці 17% річних. Комісійні банку за обслуговування дебіторської
заборгованості складають 0,25%.
3. Банк залучає 1 150 тис.грн., його надлишкові резерви до залучення даної суми
склали 350 000 тис.грн.,а норма обов’язкового резервування становить 25%. Який
загальний розмір позик,що їх може видати даний банк та банківська система в
цілому.
Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний
викладачем для дистанційної.
Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач, усна
відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної.
Критерії оцінювання:
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2
теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за
задачу).
Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,
структурований.
Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал),
якщо конспект не зроблений - 0 балів.
Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо
задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.
6.3.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульні контрольні роботи №1, №2, №3, №4 проводяться у комбінованій формі.
Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу - 25.
Модульна контрольна робота 1 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 1 - 6 тестів;
Тема 2 - 6 тестів;
Тема 3 - 6 тестів.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 1-3.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 2 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.

Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 4 - 6 тестів;
Тема 5 - 6 тестів;
Тема 6 - 6 тестів;
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 4-6.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 3 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 7 - 6 тестів;
Тема 8 - 6 тестів;
Тема 9 - 6 тестів.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Модульна контрольна робота 4 при комбінованій формі навчання
складається з 18 тестів та 1 задачі.
Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним
чином:
Тема 10 - 6 тестів;
Тема 11 - 6 тестів;
Тема 12 - 6 тестів.
Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 10-12.
Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі
винесені на самостійне завдання відповідної теми.
Критерії оцінювання модульних контрольних робіт є однаковими і
підпорядковані наступним вимогам.
Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально, тому за 18 тестових завдань
студент може одержати максимально 18 балів.
При тестуванні он-лайн оцінка обраховується:
- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з
багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у
протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;
- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат
«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній
основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал
виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну
правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві
відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3
відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно.
Максимальна кількість балів за задачу - 7.

7 балів виставляється, якщо:
- задача розв'язана правильно,
- показані всі необхідні проміжні розрахунки,
- вказані одиниці виміру,
- наведений обґрунтований коментар (якщо це необхідно за умовою задачі).
Бали знижуються відповідно:
- не наведено проміжних розрахунків - мінус 2-3 бали,
- не вказано (неправильно вказано) одиниці виміру - мінус 1 бал,
- не наведено коментар - мінус 2-3 бали,
- хід рішення правильний, але допущена помилка у розрахунках - мінус 3-4
бали,
- неправильний хід рішення задачі (повністю або частково), задача не
розв'язана - мінус 5-7 балів.
6.4.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Семестровий контроль – залік. Виставляється на останньому занятті за кількістю
набраних в семестрі рейтингових балів (в межах 100).
6.5.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.
На залік не передбачено.

6.6.

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Зараховано А
Зараховано В
Зараховано С
Зараховано D
Зараховано Е
Незараховано FX
Незараховано F

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
36-59
0-35

Теми
семінарських
та
практичних
занять
Послуги банків по
проведенню касових
операцій
Послуги банків по
проведенню валютнообмінних операцій
Послуги банків у
проведенні
безготівкових
розрахунків
Оцінка
кредитоспроможності
клієнтів банку

Послуги банків по
проведенню касових
операцій
Послуги банків по
проведенню валютнообмінних операцій
Послуги банків у
проведенні безготівкових
розрахунків
Оцінка
кредитоспроможності
клієнтів банку
Форми забезпечення
повернення кредиту

5 балів
5 балів
5 балів
5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 2
(25 балів)

залік

Депозитний договір та Депозитний договір та
організація окремих видів організація окремих
поточних рахунків
видів поточних рахунків

5 балів
5 балів
5 балів

Модульна контрольна робота 3
(25 балів)

476, коефіцієнт переведення у 100-бальну шкалу 4,76

Послуги з надання
сучасних банківських
продуктів

Послуги банків з
Послуги банків з
оформлення депозитних оформлення депозитних
операцій
операцій

Змістовий модуль І
Змістовий модуль ІІ
Змістовий модуль ІІІ
Змістовий модуль ІV

Назва
модуля
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ
. ПОСЛУГИ БАНКІВ З
ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ ТА
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
КРЕДИТНІ ПОСЛУГИ ТА ІНШІ
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ДЕПОЗИТИ ТА ІНШІ ПАСИВНІ
ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Кількість
балів за
модуль

112 балів (23,5%)
160 балів (33,6%)

Послуги з надання
сучасних банківських
продуктів

Кредитний договір та
Кредитний договір та
організація окремих видів організація окремих
кредиту
видів кредиту

Тиждень
Модулі

112 балів (23,5%)

Форми забезпечення
повернення кредиту

Основи банківського
менеджменту та
маркетингу

Самостійна 5 балів
5 балів
5 балів
робота
Види
Модульна контрольна робота 1
поточного
(25 балів)
контролю
Сума за
семестр
Підсумковий
контроль
Основи банківського
менеджменту та
маркетингу

Ефективність діяльності Ефективність діяльності
комерційних банків
комерційних банків

Система управління
комерційним банком

Теми
лекцій

Система управління
комерційним банком

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінари – 8 год., практичні – 20 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год.

92 бали (19,4%)

5 балів

Модульна контрольна робота 4
(25 балів)
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