БАНКІВСЬКА СПРАВА
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Факультет економіки і підприємництва

Aнотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) здобути теоретичні та
практичні знання для розв'язку спеціалізованих завдань пов'язаних з
банківськими операціями, рівнем кредитоспроможності позичальника,
рівнем фінансової стійкості та освоєння практичних проблем діяльності
банківської установи в сучасній ринковій економіці та економічних відносин,
що виникають у процесі створення і використання грошових фондів.
Цілі курсу (програмні компетентності):
– здатність до діагностики фінансового стану банківської установи;
– здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення
для отримання та обробки даних у банківській сфері;
– здатність складати та аналізувати фінансову звітність банківської
установи;
– здатність оцінити ефективність діяльності комерційного банку в цілому з
огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів,
визначених центральним банком;
– здатність забезпечити раціональне використання ресурсів банку;
– здатність враховувати фактори впливу на ефективність проведення
комерційними банками обслуговування клієнтів;
– уміння вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку.
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Програмні результати навчання:
демонструвати знання із історії виникнення банків та організаційних основ
діяльності;
уміння формувати механізм здійснення Національним банком України
емісійно-касових операцій, прогнозування й обліку касових оборотів
комерційних банків та регламентацію готівкових платежів на різних рівнях
(фізичні та юридичні особи, комерційні банки, установи Національного
банку України);
уміння визначати та систематизувати особливості банківської діяльності та
специфіки здійснення міжбанківських розрахунків через систему
електронних платежів;
демонструвати знання теоретичних і практичних умов функціонування
банківської діяльності;
формувати і аналізувати фінансову звітність комерційних банків та
правильно інтерпретувати отриману інформацію;

– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну
фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан
комерційного банку та грошово-кредитної політики.
Короткий зміст курсу: порядок створення та організація діяльності
комерційного банку; формування ресурсів комерційного банку; операції
банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту
клієнтів; операції банків з векселями; кредитні операції банків; операції
банків з цінними паперами; інвестиційні операції банків; операції банків в
іноземній валюті; банківські операції та послуги; забезпечення фінансової
стійкості банків.

