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Силабус навчальної дисципліни 

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ» 
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність: 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Банківські операції» спрямована на отримання 

сучасних знань та необхідних практичних навичок для здійснення 

операцій на рівні банків та небанківських кредитних установ, 

дозволяє досягти розуміння принципів організації реформ 

банківського сектору, врахувати дії регуляторів та оцінити їх вплив 

на загальні тенденції роботи фінансових ринків. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні та практичні основи надання банківськими 

установами різноманітних видів операцій, які виконуються для 

обслуговування грошово-кредитних відносин в економіці країни. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення з основними поняттями та положеннями теорії та 

набуття практичних навичок щодо будови, здійснення банківських 

операцій, надання банківських послуг на фінансовому ринку, 

розкриття інформації у системі бухгалтерського обліку та аналізу 

фінансової звітності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 

Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для розв’язання професійних завдань. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

Застосовувати принципи, методи і процедури бухгалтерського 

обліку у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

Використовувати професійну аргументацію для донесення 
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інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування для досягнення спільної мети. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність здійснювати професійну діяльність згідно з вимогами 

законодавства. 

Здатність застосовувати принципи, методи і процедури 

бухгалтерського обліку. 

Здатність складати й аналізувати фінансову звітність. 

Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність здійснювати ефективні комунікації між фахівцями і 

користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні. 

Тема 2. Організація діяльності банку. 

Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу. 

Тема 4. Операції банків з обслуговування платіжного обороту. 

Тема 5. Операції банків з готівкою та пластиковими картками. 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 6. Кредитні операції банків. 

Тема 7. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів 

кредиту. 

Тема 8. Операції з векселями. 

Тема 9. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.  

Тема 10. Операції банків з іноземною валютою. 

Тема 11. Операції з надання банківських послуг. 

Тема 12. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.  

МОДУЛЬ ІІІ 

Тема 13. Система бухгалтерського обліку і звітності у банка. 

Тема 14. Облік власного капіталу. 

Тема 15. Облік касових операцій. 

Тема 16. Облік розрахункових операцій. 

Тема 17. Облік депозитних операцій. 

Тема 18. Облік кредитних операцій. 

МОДУЛЬ ІV 

Тема 19. Облік операцій у іноземній валюті. 

Тема 20. Облік операцій з цінними паперами. 

Тема 21. Облік основних засобів і нематеріальних активів. 

Тема 22. Облік внутрішньобанківських операцій. 

Тема 23. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності 

банку 

Тема 24. Складання фінансової звітності. 
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Пререквізити 

Для підвищення ефективності вивчення дисципліни «Банківські 

операції» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з 

таких дисциплін: «Економічна теорія», «Фінанси», «Бухгалтерський 

облік».  

Постреквізити 

Дисципліна «Банківські операції» є складовою циклу професійної 

та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів, 

банківської справи та страхування. Знання з даного курсу будуть 

використовуватися при вивченні дисциплін «Інформаційні системи і 

технології у фінансово-кредитних установах», «Аудит» та інших 

дисциплін професійного спрямування. Набуті знання можуть бути 

використані при написанні курсової роботи, проходженні навчальної 

та виробничої практик, а також для подальшого навчання за 

обраною спеціальністю. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 

2000 року № 2121 зі змінами  і  доповненнями. – URL: 

 http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV зі змінами та 

доповненнями – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14#Text 

3. Банківські операції.: Навч. посіб. Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с. 

4. Варцаба В.І., Заславська О.І. Сучасне банківництво: теорія і 

практика: Навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ 

«Говерла». 2018. 364 с. 

5. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): 

підручник/ Н.Б.Литвин. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : 

«Центр учбової літератури», 2017. – 676 с. 

Допоміжна 

1. Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., 

Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. 

Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ іме- ні Івана Франка, 2020. – 580 с. 

2. Банківські операції. Кредитно-модульний курс: Навчальний 

посібник. – Львів:Магнолія 2006, 2012. – 660 с.   

3. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках ( у таблицях і схемах): 

Навч.посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 

– 184 с. 

4. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності: навчальний посібник 

для студентів. Київ: Центр учбової літератури. 2018. – 486 с. 

5. Метлушко О. В. Новітні банківські продукти і технології : навч. 

посіб. / О.В.Метлушко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://zakon.rada.gov.ua/ – освітній портал Верховної ради 

України; 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ – освітній портал Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського;  

3. http://www.minfin.gov.ua/ – освітній портал Міністерства 

фінансів України; 

4. https://bank.gov.ua/ua/ – освітній портал Національного банку 

України; 

5. https://www.kmu.gov.ua/ – освітній портал Кабінету Міністрів 

України. 

https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/
https://www.kmu.gov.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 58 

Практичні 58 

Самостійна робота 64 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ІСПИТ  50 

Модуль 3 50 

Модуль 4 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

60-69 D 
задовільно 

50-59 Е 

35-49 FX 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладачі 

АЛІНА ВАСИЛІВНА МАРИЧ 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: –  

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача: 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: a.marych@chnu.edu.ua 

 

ОКСАНА СТЕФАНІВНА ГІЩУК 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: викладач-методист 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладачів: 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: o.gishchuk@chnu.edu.ua 
  

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=321  

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=108 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:a.marych@chnu.edu.ua
http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:o.gishchuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=321
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=108

