
Індивідуальне завдання 
з дисципліни «Банківські операції»: 

Пояснювальна записка 
Індивідуальне завдання виконується студентами денної форми навчання 

після вивчення курсу "Банківські операції" з метою поглиблення теоретичних 
знань студентів про діяльність комерційного банку як самостійного інституту 
і основного фінансового посередника на грошовому та фондовому ринку. 

Індивідуальна робота повинна містити такі складові: 
-          титульна сторінка; 
-          зміст; 
-          вступ; 
-          основна частина, яка може складатися з двох або трьох розділів; 
-          висновки та пропозиції; 
-          список використаної літератури; 
-          додатки (якщо у них є потреба). 
У вступі (1-2 сторінки): 
-          має бути обґрунтовано актуальність обраної теми (чому її 

дослідження є необхідним і важливим в даний час); 
-          обов’язково повинно бути визначено: об’єкт, предмет, мету, 

завдання та методи дослідження. 
Основна частина індивідуальної роботи повинна містити теоретичну 

складову: теоретична частина – це аналіз літератури з проблеми дослідження; 
розкриття основних понять теми; аналіз, порівняння, співставлення існуючих 
поглядів різних науковців на досліджувану проблему; 

Висновки (1-2 сторінки): мають містити основні узагальнення 
теоретичної складової індивідуальної роботи та відповідати меті та 
завданням дослідження, визначеним у вступі (показати, чи досягнуто мети, 
які завдання виконано, які ні і чому). 

Список використаної літератури (не менше 5-7 джерел) повинен бути 
складений у алфавітному порядку відповідно до загальних вимог. 

В індивідуальній роботі розглядаються питання по темам: «Створення та 
організація діяльності банку»; «Операції комерційних банків з формування 
ресурсної бази»; «Кредитні операції комерційних банків та управління 
кредитним портфелем»; «Операції комерційних банків з організації 
розрахунків і обслуговування платіжного обороту»; «Валютні операції 
комерційних банків»; «Операції комерційних банків з цінними паперами»; 
«Нетрадиційні банківські операції та послуги». 

Індивідуальна робота має бути виконана у відповідності до 
передбаченого варіанту, чітко і в повному обсязі. Варіант завдання відповідає 
порядковому номеру студента у списку журналу. Максимальна сума балів за 
виконання завдання складає 11 б. 
  



Теми індивідуального завдання  

1. Створення та державна реєстрація банківських установ. 
2. Ліцензування банківської діяльності. 
3. Роль прибутку у формуванні власного капіталу. 
4. Резервні і спеціальні фонди. 
5. Особливості укладення депозитного договору та встановлення депозитної 

процентної ставки. 
6. Система страхування вкладів населення. 
7. Правовий режим обслуговування вкладників. 
8. Функції та структура ринку міжбанківських кредитів.  
9. Особливості одержання міжбанківських кредитів від НБУ та від інших 

комерційних банків. 
10. Відкриття і ведення банківських рахунків.  
11. Відкриття і ведення банківських рахунків.  
12. Примусове та договірне стягнення коштів(списання) коштів та 

особливості розрахунків за допомогою систем дистанційного 
обслуговування.  

13. Здійснення касових операцій через банкомати.  
14. Національна платіжна система масових електронних платежів. 
15. Порядок видачі та обслуговування платіжних карток.  
16. Особливості організації роботи банку з векселями в банку.  
17. Кредитний ризик та методи управління ним.  
18. Методи управління проблемними кредитами.  
19. Особливості кредитування у формі овердрафту.  
20. Сутність торговельних валютних операцій та їх класифікація. 
21. Поняття та види валютної позиції банку.  
22. Операції фізичних осіб з дорожніми чеками, що номіновані в іноземній 

валюті. 
23. Особливості здійснення переказів готівкової та безготівкової іноземної 

валюти фізичними особами за межі України та в її межах.  
24. Емісійні операції банків.  
25. Депозитні (ощадні) сертифікати банків як інструмент емісійних операцій.  
26. Депозитарні операції комерційних банків та заставні операції банків з 

цінними паперами.  
27. Лізингові операції, їх сутність і класифікація.  
28. Гарантійні послуги банків.  
29. Гарантійні операції з векселями. 
30. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її 

забезпечення.  
31. Економічні нормативи регулювання діяльності банків та нагляд за їх 

дотриманням.  
32. Ліквідність та платоспроможність банку.  
33. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.  
34. Прибутковість банку:поняття та оцінка.  



35. Банківське кредитування експортно-імпортних операцій. 
36. Форми міжнародних розрахунків: суть, види, загальна характеристика.  
37. Касові торговельні валютні операції. Особливості купівлі, обміну 

іноземної валюти за різними операціями.  
38. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. 
39. Особливості конвертації готівкової іноземної валюти різних іноземних 

держав. Крос-курс.  
40. Ціна банківського кредиту та фактори, що на неї впливають. 
41. Концепції управління діяльністю банку. 
42. Поняття і завдання реструктуризації та реорганізації банківських установ. 
 
 


