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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова

Семестр 8

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 20

Практичні/ семінарські, годин 10

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 60

Тижневих годин для денної форми навчання: 9

аудиторних 3

самостійної роботи студента 6

Вид контролю залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета -формування у студентів системи знань щодо організації і технології 
здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій та надання 
банківських послуг, а також практичних навичок щодо виконання банківських 
операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та 
наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму 
регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку.

Завдання -засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських 
операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь оперувати нормативно-
правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати 
питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і 
комерційними банками.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Тема 1. Види банків і порядок їх 
створення в Україні 4,5 1 0,5 3

Тема 2. Організація діяльності банку 4,5 1 0,5 3

Тема 3. Операції банків з формування
власного капіталу 4,5 1 0,5 3

Тема 4. Операції банків із залучення 
коштів 5 1 1 3

Тема 5. Операції банків із запозичення
коштів 5,5 1 0,5 4

Разом за змістовим модулем 1 24 5 3 16

Змістовий модуль 2: Характеристика та проведення операцій із розміщення банківських ресурсів

Тема 6. Основи організації банківського
кредитування 6,5 2 0,5 4

Тема 7. Особливості операцій банків з 
надання та погашення окремих видів
кредиту

5,5 1 0,5 4

Тема 8. Операції банків з цінними
паперами 5,5 1 0,5 4

Тема 9. Операції банків з векселями. 5,5 1 0,5 4

Тема 10. Операції банків з
обслуговування платіжного обороту 6 1 1 4

Разом за змістовим модулем 2 29 6 3 20

Змістовий модуль 3: Операції банків в іноземній валюті

Тема 11. Економіко-правові та 
організаційні основи здійснення банками 
операцій в іноземній валюті

6,5 2 0,5 4

Тема 12. Торговельні операції банків в
іноземній валюті 5,5 1 0,5 4

Тема 13. Операції банків в іноземній 
валюті на міжбанківському ринку 5,5 1 0,5 4

Тема 14. Неторговельні операції банків в 
іноземній валюті 6 1 1 4

Разом за змістовим модулем 3 23,5 5 2,5 16

Змістовий модуль 4: Нетрадиційні банківські послуги та економічні основи забезпечення 
фінансової стійкості банку

Тема 15. Нетрадиційні банківські 
операції та послуги 6,5 2 0,5 4

Тема 16. Операції із забезпечення
фінансової стійкості банку 7 2 1 4

Разом за змістовим модулем 4 13,5 4 1,5 8

Усього годин 90 20 10 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години



1 Семінар запитань і відповідей  
Види банків і порядок їх створення в Україні 0,5

2 Семінар запитань і відповідей  
Організація діяльності банку 0,5

3 Семінар з виконанням практичних задач  
Операції банків з формування власного капіталу 0,5

4 Семінар з виконанням практичних задач 
Операції банків із залучення коштів 1

5 Семінар з виконанням практичних задач 
Операції банків із запозичення коштів 0,5

6 Семінар з виконанням практичних задач 
Основи організації банківського кредитування 0,5

7
Семінар з виконанням практичних задач 
Особливості операцій банків з надання та погашення окремих видів 
кредиту

0,5

8 Семінар з виконанням практичних задач 
Операції банків з цінними паперами 0,5

9 Семінар з виконанням практичних задач 
Операції банків з векселями 0,5

10 Семінар з виконанням практичних задач 
Операції банків з обслуговування платіжного обороту 1

11
Семінар з виконанням практичних задач 
Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками 
операцій в іноземній валюті

0,5

12 Семінар з виконанням практичних задач 
Торговельні операції банків в іноземній валюті 0,5

13 Семінар – розгорнута бесіда  
Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 0,5

14 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Неторговельні операції банків в іноземній валюті 1

15 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Нетрадиційні банківські операції та послуги 0,5

16 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 1

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації щодо динаміки та структури обсягів торгів 
різними валютами на міжнародних ринках, динаміки процентних ставок на 
міжнародних ринках, дослідження тенденцій коливання курсів валют, тощо. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Семінар запитань і 
відповідей  

Види банків і 
порядок їх 

створення в 
Україні

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Рівні банківської 
системи України, основні етапи її розвитку. Основні 
чинники, які впливають на розвиток банківської сис-
теми України. Поняття центрального банку країни. Ос-
новні функції і інструменти регулювання НБУ. Сут-
ність поняття „банк”. Класифікація комерційних банків 
за рівнем капіталу, обсягом активних операцій, формою 
власності, організаційним устроєм, залежно від кола 
операцій, що виконуються, тощо Порядок створення та 
державної реєстрації комерційного банку. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

Семінар запитань і 
відповідей  
Організація 

діяльності банку

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Ліцензування 
банківської діяльності. Класифікація банківських опе-
рацій. Філії та представництва комерційних банків, по-
рядок їх відкриття, риси схожості та відмінності. Орга-
нізаційний устрій банку. Економічні нормативи, які ре-
гулюють діяльність комерційних банків. Доходи, вит-
рати, прибуток банку. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар з 
виконанням 

практичних задач  
Операції банків з 

формування 
власного капіталу

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Склад і структура 
ресурсів комерційного банку. Капітал банку, його дже-
рела та функції. Порядок формування статутного капі-
талу банку. Порядок формування прибутку банку. По-
рядок формування фондів банку. Управління власним 
капіталом комерційного банку на мікро- та макрорів-
нях. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Операції банків із 
залучення коштів

3

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Вклади і депозити 
як головне джерело банківських ресурсів. Вклади до за-
питання, порядок відкриття рахунків в банках. Строкові 
депозити. Вклади, які приймаються від населення. Ви-
пуск банками ощадних сертифікатів. Порядок форму-
вання процентної ставки за депозитами. Управління 
залученими коштами комерційного банку на мікро- та 
макрорівнях. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Операції банків із 

запозичення 
коштів

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Запозичення 
ресурсів на міжбанківському ринку. Порядок отриман-
ня кредитів від НБУ. Підтримка ліквідності банку з бо-
ку НБУ. Випуск облігацій комерційними банками. Уп-
равління запозиченими коштами комерційного банку на 
мікро- та макрорівнях.. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Змістовий модуль 2. Характеристика та проведення операцій із розміщення банківських ресурсів

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Основи організації 

банківського 
кредитування

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Класифікація бан-
ківських кредитів. Суб’єкти кредитних взаємовідносин. 
Форми кредитування банками і види позичкових ра-
хунків. Принципи банківського кредитування. Етапи 
процесу кредитування. Характеристика кредитного 
договору. Плата за кредит та порядок її визначення. 
Фактори, які впливають на величину процентної ставки 
за кредит. Способи захисту від кредитного ризику. 
Оцінка кредитоспроможності позичальника. Форми за-
безпечення зобов’язань позичальника перед банком: 
застава, гарантія, цесія, страхування. Проблемні по-
зички. Кредитний моніторинг в комерційному банку. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Особливості 

операцій банків з 
надання та 
погашення 

окремих видів 
кредиту

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Кредити пов’язані з 
цінними паперами, в т.ч. вексельні та під заставу 
ОВДП. Кредити сільськогосподарським підприємствам. 
Іпотечний кредит. Ломбардні позички. Консорціумний 
кредит. Проведення банками операцій із споживчого 
кредитування 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Операції банків з 

цінними паперами

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Задачі комерційних 
банків на ринку цінних паперів. Робота банків з ОВДП. 
Операції “РЕПО”. Операції банків з власними фінансо-
вими продуктами. Робота з депозитними сертифікатами 
НБУ. Взаємозв’язок кредитних і інвестиційних опера-
цій банків. Ризики, властиві інвестиційним операціям та 
шляхи їх зниження. Операції з цінними паперами в разі 
коли банк виступає інвестором. Операції банку на рин-
ку цінних паперів, коли банк виступає в якості інфра-
структурного учасника ринку. Посередницькі операції 
банку на ринку цінних паперів. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Операції банків з 

векселями

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Поняття, види 
векселів. Кредитні операції з векселями. Торговельні 
операції з векселями. Гарантійні операції з векселями. 
Розрахункові, комісійні та довірчі операції з векселями. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Операції банків з 
обслуговування 

платіжного 
обороту

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Основи організації 
грошових розрахунків, їх види. Принципи проведення 
безготівкових розрахунків. Організація міжбанківських 
розрахунків. Форми безготівкових розрахунків: пла-
тіжне доручення, платіжна вимога-доручення, чек, ак-
редитив; сфера використання; порядок проведення роз-
рахункових операцій. Способи безготівкових розрахун-
ків: попередня оплата, планові платежі, залік взаємови-
мог. Банківський контроль за здійсненням безготівко-
вих розрахунків. Організація банками готівкових гро-
шових розрахунків. Організація роботи кас банку. Ха-
рактеристика документів, якими оформлюється порядок 
видачі та приймання грошей до кас банку. Касові обо-
роти та їх прогнозування. Взаємозв’язок касових і емі-
сійних операцій банку. Грошові перекази. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Змістовий модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Економіко-правові 

та організаційні 
основи здійснення 
банками операцій 
в іноземній валюті

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Склад та структура 
валютних операцій комерційних банків. Умови прове-
дення банками валютних операцій. Проведення банка-
ми депозитних операцій в іноземній валюті. Відкриття 
та ведення валютних рахунків клієнтів. Особливості ва-
лютного кредитування у сучасних умовах. Операції з 
банківськими металами. Управління валютними ризи-
ками, методи їх страхування. Валютні ф’ючерси, свопи, 
опціони, арбітражні операції, форфетування. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

практичних задач 
Торговельні 

операції банків в 
іноземній валюті

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Види безготівкових 
платежів у міжнародній практиці: акредитив, інкасо, 
банківський переказ. Фінансування та кредитування 
банком експортно-імпортних операцій своїх клієнтів: 
аванси під інкасо, акцептні кредитні лінії, облік вексе-
лів та чеків банком, фінансування по документарному 
акредитиву. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – 
розгорнута бесіда  
Операції банків в 
іноземній валюті 

на 
міжбанківському 

ринку

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Характеристика 
суб’єктів міжбанківського валютного ринку України. 
Умови здійснення операцій на міжбанківському валют-
ному ринку України. Правила проведення операцій на 
міжбанківському валютному ринку України. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, 
заслуховування та 

обговорювання 
доповідей

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Неторговельні 
операції банків в 
іноземній валюті

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Правила викорис-
тання готівкової інвалюти на території України. Види 
валютних курсів. Порядок організації роботи пунктів 
обміну валюти. Правила переміщення готівкової ін-
валюти та національної валюти через митний кордон 
України. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Змістовий модуль 4. Нетрадиційні банківські послуги та економічні основи забезпечення 
фінансової стійкості банку

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Нетрадиційні 
банківські операції 

та послуги

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Лізингові послуги. 
Факторингові послуги. Трастові послуги. Характерис-
тика роботи банків, яка виконується в процесі надання 
цих послуг. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

Семінар з 
виконанням 

розрахункових 
задач 

Операції із 
забезпечення 

фінансової 
стійкості банку

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: Формування бан-
ками резервів на покриття можливих втрат від активних 
операцій. Оцінка фінансової стійкості банку на основі 
фінансової звітності. Операції з підтримання ліквід-
ності та платоспроможності банку. Регулювання банків-
ської діяльності та нагляд. 
Джерела [1-10] 
2. Самотестування. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 
ційних завдань та задач

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань

7. Результати навчання

1. Здатність ефективно використовувати механізм банківської діяльності для менеджменту 
фірми чи установи

2. Уміння використовувати набутий обсяг знань для забезпечення сталої діяльності того чи 
іншого підрозділу організації в умовах зростаючої інтеграції банківських систем

3. Здатність підбирати відповідні засоби та методи впливу банківської діяльності на 
результати своїх професійних цілей

4. Уміння виконувати необхідний обсяг робіт по дослідженню сутності й особливостей 
надання різноманітних банківських операцій і послуг

5. Здатність відстежувати та враховувати міжнародний досвід, а також перспективні 
можливості розвитку банківських операцій

6. Здатність організувати та забезпечити роботу банківських установ

7. Здатність організувати проведення банківськими установами основних операцій по 
формуванню ресурсів та їх розміщенню



8. Здатність організувати взаємовідносини банківських установ з підприємствами всіх рівнів, 
державою і недержавним сектором економіки

9. Уміння робити відповідний аналіз та здійснювати операції на фондовому, грошовому, 
валютному, кредитному ринках

10.
Володіння прийомами пошуку та використання наукової інформації, використання при 
цьому технічних засобів збору та обробки інформації, вміння працювати на персональному 
комп’ютері

11. Здатність до аналізу та синтезу з використанням логічних аргументів та перевірених фактів

12. Набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для 
вирішення стратегічних та поточних завдань розвитку банківських операцій

13. Здатність виконувати роботу у команді, зокрема здатність взаємодії із колегами та 
виконання обов’язкової роботи в установлені терміни

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання

Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. 1 1 2 4

Тема 2. 1 1 2 4

Тема 3. 1 1 1 3

Тема 4. 1 1 1 3

Тема 5. 1 1 1 3

Разом 
змістовий 
модуль 1

5 5 7 10 27

Змістовий модуль 2.

Тема 6. 1 1 1 3

Тема 7. 1 1 1 3

Тема 8. 1 1 1 3

Тема 9. 1 1 1 3

Тема 10. 1 1 1 3

Разом 
змістовий 
модуль 2

5 5 5 10 25

Змістовий модуль 3. 

Тема 11. 1 1 1 3

Тема 12. 1 1 1 3

Тема 13. 1 1 1 3

Тема 14. 1 1 1 3

Разом 
змістовий 
модуль 3

4 4 4 10 22

Змістовий модуль 4. 

Тема 15. 1 1 1 3



Тема 16. 1 1 1 3

Разом 
змістовий 
модуль 4

2 2 2 10 10 26

Разом 16 16 18 10 40 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 
(модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Комплекти індивідуальних завдань.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна

1. Нєізвєстна О.В. Банківські операції. Конспект лекцій / О.В. Нєізвєстна. –
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 280 с.

2. Котковський В.С. Банківські операції [навч. посіб.] / В.С. Котковський, О.В.
Нєізвєстна – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

3. Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система [навч. 
посіб.] — К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.

4.

Прасолова С.П. Банківські операції: [навч. посіб. та практ.] / С.П. Прасолова, 
О.С. Вовченко– К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.
Банківська система : підручник / [М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра 
та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2013. – 556 с.

5.

Баглай С.В. Банківські операції: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисципліни] / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія
банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС 
НБУ”, 2012. – 142 с.

6.
Дзюблюк О.В., Адамик Б.П. та ін. Банківська система України: становлення і 
розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [монографія]. — 
Тернопіль: Вектор, 2012. — 355 с.

7. Банківська система України: [монографія] / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва,
К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 187 с.

Допоміжна 



8.
70. Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С. Баріда Н.П., Макаренко 
О.І., Краснов В.Г.. Валютне регулювання та контроль: [навч. посіб.] / О.В. 
Боришкевич (заг. ред.). — К: КНЕУ, 2008. — 400с.

9. 71. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: [підручник] / 
С.Я. Боринець – К.: Т-во “ Знання “, 2008. – 582 с.

10. 72. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [навч.
посіб.] / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: ПП „Магнолія 2006”, 2010.- 214 с.

11. 63. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: [підручник] / За ред. 
А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

12. 3. Дзюблюк О.В. Банківські операції: [підручник] / За ред. О.В. Дзюблюка. – 
Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – 696 с.

13.
4. Коцовська Р. Операції комерційних банків: [підручник] / За ред. Р. 
Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. –К.: Алерта, 
2004. – 500 с.

14. 2. Мороз А.М. Банківські операції: [підручник] / За ред. А.М. Мороза. - К.: 
КНЕУ, 2008. – 608 с.

15. 5. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М., Андрійків Т.Я. Кредит і банківська справа:
Підручник. – К.: Знання, 2008. – 564 с.

16. 6. Міщенко В.І. Банківські операції: [підручник] / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. 
Слав´янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

Інформаційні ресурси 

1. Сайт Верховної ради України – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua.
2. Сайт Національного банку України - Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua

3. Національна бібліотека ім.. Вернадського – Режим доступу: http:// 
www.nbuv.gov.ua.

4. Сайт Асоціації українських банків – Режим доступу: http:// www.aub.com.ua

5. Сайт економічних новин та інформації – Режим доступу: http:// 
www.economics.com.ua

6. Сайт банківської аналітики – Режим доступу: http:// www.bankografo.com.

7. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України №
2121-III від 7 грудня 2000 р. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

8. Про Національний банк України [Електронний ресурс]: Закон України №
679-XIV від 20.05.1999 р. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.

9. Про заставу [Електронний ресурс]: Закон України 02.10.1992 р. №2654-ХІІ 
Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

10. Про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]: Закон України 
від 23.02.2006 р. №3480-ІV. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

11. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс]: Закон України від 11.12.2003 р. 
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