	Походження та розвиток банків.

Поняття, призначення та класифікація банків.
Особливості функціонування, становлення і розвиток банківської системи України.
	Створення та реєстрація банку.
	Організаційна структура банку.
	Ліцензування банків і банківської діяльності.
	Реорганізація та ліквідація банку.
	Банківські об'єднання: порядок створення та їх 
Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України.
Функції та операції Національного банку України.
Структура і форми управління Національного банку України.
	Банківські ресурси, їх види та класифікація.
	Капітал банку, його склад, структура. 
	джерела формування та напрями використання капіталу банку.
	Залучені ресурси банку, їх суть та класифікація. 
	Види депозитів банку. 
	Сертифікати банку та їх різновиди. 
	Позичковий капітал банку та його складові. 
	Основи класифікації банківських операцій послуг.
Пасивні банківські операції та їх характеристика.
Активні банківські операції та їх характеристика.
Характеристика банківських послуг.
	Сутність розрахункових відносин і принципи їх організації.
	Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація і принципи організації. 
Платіжні інструменти. Механізм розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів.
	Суть та значення системи міжбанківських розрахунків. 
	Порядок проведення міжбанківських розрахунків.
	Структурна побудова системи електронних платежів. 
Механізм здійснення операцій з банківськими платіжними картками та їх види. 
	Види кас і  специфіка їх діяльності. 
Суть, значення та характеристика касових операцій. 
Ліміт каси та порядок його встановлення. 
Інкасація готівки. 
Банківські кредити та їх класифікація.
Кредитування юридичних осіб. 
Форми забезпечення повернення банківських позичок (застава, гарантія, пере відступлення боргу, іпотека страхова угода).
Споживчий банківський кредит та його особливості. 
	Суть, значення та класифікація банківських інвестицій
	Інвестиційний портфель банку: суть, порядок, принципи формування та класифікація.
	Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку.
	Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.
Характеристика основних форм міжнародних розрахунків.
Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями.
	Операції банків із цінними паперами, суть та порядок здійснення.
	Сутність і види інвестицій у цінні папери.
Основи управління інвестиціями банків у цінні папери.
Формування портфеля цінних паперів банку.
	Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу банків.
Аналіз пасивів банку.
Аналіз активів банку.
	Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів і витрат банку. 
Прибуток і рентабельність на мікроекономічному рівні. 
Аналіз ефективності діяльності банків. 
	Регулювання банківської діяльності, його суть та форми.
Регулятивний капітал банку: призначення та порядок
визначення.
	Суть, значення, становлення цілісної системи рейтингів..
	Види рейтингів банків. 
	Рейтингова оцінка загального стану та стабільності банківської системи "CAMELS".
	Роль маркетингу в функціонуванні банків і механізм реалізації стратегії банківського маркетингу.
	Процес розробки стратегії банківського маркетингу.
	Фінансовий менеджмент у банку, його функції та елементи


