Банківські операції
Банківські операції – технологічно прості
транзакції, що являються складовими
банківських продуктів
Мета вивчення навчальної дисципліни:
формування у студентів теоретичних знань і
практичних навичок здійснення банківських
операцій.


Основні завдання навчальної дисципліни:
вивчення методів проведення банківських
операцій та надання банківських послуг,
набуття
навичок
виконання
конкретних
банківських операцій.


ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКИХ
ОПЕРАЦІЙ
За економічною сутністю операції банків поділяють на:
1. Базові операції:
― залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від юридичних і фізичних осіб;
― відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у
банківських металах;
― розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та
банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
2. Інші операції та дії, спрямовані на задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку:
― емісійні операції;
― операції з валютними цінностями;
― інвестиційні операції;
― операції з цінними паперами;
― факторингові операції;
― лізингові операції;
― довірчі (трастові) послуги; ― послуги зі зберігання цінностей та документів;
― надання гарантій і поручительств;
― надання консультаційних та інформаційних послуг;
― випуск платіжних інструментів (чеків, векселів та інших);
― засновницькі операції;
― інкасація тощо.

ТЕМА 2. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
БАНКІВ
Розрахунково-касові операції банків – операції банківських
установ, які пов’язані із рухом грошових коштів по
банківських рахунках за розпорядженням клієнтів банку
або ж в результаті змін права власності на активи.

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ
-

кредитні вексельні операції;
торгівельні операції;
гарантійні операції;
розрахункові операції;
комісійні та довірчі операції.

ТЕМА 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Кредитні операції банків – різновид
активних банківських операції стосовно
розміщення залучених банком коштів
шляхом
надання
їх
у
тимчасове
користування або ж прийняття зобов’язань
про
надання
коштів
у
тимчасове
користування на певних умовах.

ТЕМА 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ
ПАПЕРАМИ
- емісійні операції;
- інвестиційні операції;
- посередницькі операції.

ТЕМА 6. БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ
Банківські інвестиції – це вкладення
коштів банківськими установами у
нерухомість
та
інше
майно,
інтелектуальні цінності та цінні папери з
ціллю отримання прибутку або ж
поширення корпоративного впливу.

ТЕМА 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В
ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Мета здійснення операцій банків в
іноземній валюті – забезпечення
клієнтів банку валютою, конверсія
валют, купівля-продаж валюти.

ТЕМА 8. НЕТРАДИЦІЙНІ
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ
До нетрадиційних банківських операцій та послуг
належать:
- лізинг;
- факторинг;
- трастові послуги;
- форфейтинг;
- операції з дорогоцінними металами;
- гарантійні операції;
- посередницькі операції;
- консультаційні операції;
- інформаційні послуги;
- фінансовий інжиніринг

