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1. Мета опанування дисципліни: формування знань з теоретичних основ 
організації банківського бізнесу, з’ясування сучасного стану та наявних ризиків 
розвитку ринку банківських продуктів, удосконалення ведення банківського бізнесу 
і форм забезпечення успішності його функціонування на світових фінансових 
ринках з урахування  впливу глобалізаційних факторів.   

2. Завдання:  
дослідити теоретичні основи організації банківського бізнесу за умов 

ринкового реформування економіки;  
визначити сутність поняття «банківський бізнес», обґрунтувати специфічні 

принципи, що сприяють ефективному розвитку банків;  
охарактеризувати основні етапи становлення банківського бізнесу в Україні;  
обґрунтувати тенденції розвитку корпоративного банківського бізнесу;  
проаналізувати діючу практику роздрібного банківського обслуговування;  
узагальнити досвід управління ризиками, що супроводжують ведення 

банківського бізнесу;  
виявити вплив фінансової глобалізації на ведення банківського бізнесу;  
запропонувати шляхи вдосконалення функціонування банківського бізнесу в 

Україні.  
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 
знання і розуміння: 
суті, значення і технології здійснення пасивних операцій КБ, а також порядку 

формування їх ресурсної бази - власних, залучених і запозичених коштів;  
суті, значення і технології здійснення активних операцій КБ;  
порядку формування фінансового результату діяльності КБ, його 

оподаткування і використання;  
сутності, змісту та завдань фінансового менеджменту у банку; 
змісту специфіки маркетингу в банківській сфері;  
методів дослідження банківського ринку та конкурентного середовища банків;  
місця та ролі системи банківського нагляду; 
механізму забезпечення стабільності банківської системи.  
застосування знань і розумінь: 
ефективно використовувати механізм банківської діяльності для менеджменту 

фірми чи установи; 
використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності того 

чи іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції банківських систем; 



підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності на 
результати своєї професійних цілей; 

виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й особливостей 
надання різноманітних банківських послуг; 

відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також перспективні 
можливості розвитку фінансово-кредитної системи України; 

організувати та забезпечити роботу банківських установ; 
організувати проведення банківськими установами основних операцій по 

формуванню ресурсів та їх розміщенню; 
організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами всіх 

рівнів, державою і недержавним сектором економіки; 
володіти прийомами пошуку та використання наукової інформації, 

використовувати при цьому технічні засоби збору та обробки інформації, працювати 
на персональному комп’ютері. 

 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації банківського бізнесу 
Тема 1. Необхідність та суть банківського бізнесу в умовах ринкових відносин  
Тема 2. Види банківського бізнесу 
Тема 3. Нормативно-правова база організації банківського бізнесу  
Змістовий модуль 2. Банківський бізнес в національній економіці 
Тема 4. Сучасні тенденції розвитку корпоративного бізнесу 
Тема 5. Сучасні тенденції розвитку роздрібного банківського бізнесу 
Тема 6. Види та особливості ризиків, які супроводжують ведення банківського 

бізнесу 
Тема 7. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківського бізнесу 
Тема 8. Перспективи розвитку банківського бізнесу в Україні 
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