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Основи банківської справи для сфери туризму
Сагірова Аліна Спартаківна
Загальна інформація про дисципліну «Основи банківської справи для сфери туризму»
Мета: Метою вивчення дисципліни «Основи банківської справи для сфери
туризму» є формування системи теоретичних і практичних знань у сфері
теоретико-методичних і організаційно-правових засад функціонування
банківської системи, та організації банківського обслуговування туристичних
підприємств.
Завдання
• з'ясування суті банківської діяльності, банку і банківської системи,
• ролі банківської системи в економічному розвитку країни,
• основних принципів функціонування банків на ринку банківських послуг,
• вивчення ролі банківської діяльності та організації банківського
обслуговування для сфери туризму.
Знати:
види банків і порядок їх створення в Україні, організацію діяльності банків
різних форм власності, операції банків з формування власного капіталу, із
запозичення коштів, із залучення коштів, із обслуговування платіжного обороту,
операції банків з готівкою, з пластиковими картками, кредитні операції банків
,операції банків з векселями, з цінними паперами, з іноземною валютою, операції
банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку, операції з надання
банківських послуг, операції із забезпечення фінансової стійкості банку;
уміти:
застосовувати системний підхід при вивченні особливостей надання кожного
виду банківських операцій, визначати платоспроможність потенційних
позичальників, розраховувати показники ефективності кредиту та оцінювати
достатність та надійність форм забезпечення банківських кредитів, надавати
оцінку доходності банку в умовах невизначеності, проводити розрахунок сум
погашення заборгованості за позичками, визначати терміни користування
позиками, оцінювати ризики банківських операцій, визначати достатність
резерву та розраховувати його розмір, складати кредитні угоди (договори),
проводити контроль (моніторинг) у процесі банківських операцій. Результатом
навчання має бути набуття здобувачами вищої освіти таких компетентностей:
Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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