
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни ««Управління фінансами в банківських установах»   

 

Загальний опис дисципліни. 

Світовий досвід підтверджує, що найвищі економічні та фінансові 

показники мають ті корпорації, в яких високоефективне управління. Нині якість 

менеджменту – головний фактор, який визначає конкурентоспроможність 

фірми, галузі, країни. Визначені тенденції висувають додаткові вимоги до 

фінансового забезпечення розвитку економіки, що, у свою чергу, потребує 

розробки та впровадження науково обґрунтованих методів управління 

банківською діяльністю. Управління, як поточне, так  і перспективне, є і 

залишається головною складовою успіху банківської діяльності. За цих 

обставин особливого значення набуває розробка якісно нових інструментів 

реалізації управління фінансами в  банку, спрямованих на пошук, створення і 

використання можливостей конкурентного середовища для забезпечення його 

функціонування та розвитку в умовах інтернаціоналізації банківської 

конкуренції. 

Тому забезпечення стабільності на рівні як банківської системи, так і 

окремого банку неможливе без використання сучасних інструментів та 

технологій управління фінансами в банківських установах. Застосування таких 

інструментів є актуальним для вітчизняних банків, оскільки, по-перше, 

сучасний рівень нестабільності оточення висуває додаткові вимоги до системи 

управління фінансами в банках; по-друге, для запобігання кризовим ситуаціям 

необхідно збільшити значимість аналізу майбутнього і підвищити гнучкість 

управління; по-третє, відбувається впровадження нових складових у процес 

менеджменту банку, що вимагає координації його функцій. Банк, який вірно 

реалізує стратегію і тактику свого розвитку через інструментарій управління 

фінансами, може забезпечити тривале перебування на стадіях зростання та 

зрілості. 

З огляду на вищеподане дисципліна  “Управління фінансами в 

банківських установах” надасть можливість удосконалення управлінських 

механізмів, які реалізовуються вітчизняними банками  з метою підвищення їх 

надійності і адекватності ринковій кон’юнктурі, а також упровадження 

науково-обгрунтованих підходів до управління банківською установою. 

Метою дисципліни є формування  в аспірантів системи знань з теорії та 

практики управління фінансовими потоками, активами і пасивами, 

прибутковістю та ризиками банку, формування у них уміння використовувати й 

адаптовувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій, зокрема 

проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати  інноваційну 

діяльність; здійснювати самостійне дослідження та презентувати його 

результати з вмінням виокремлювати особистий внесок; демонструвати 

навички самостійної роботи,  гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток; обирати методи адаптації та напрями використання 

міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності. 

 



Завдання вивчення дисципліни: 

Основним завданням вивчення  дисципліни «Управління фінансами в 

банківських установах»  є: 

знати  - принципи управління комерційним банком в умовах 

конкурентного середовища, методи управління власним капіталом банку, зміст 

управління  фінансовими потоками банку, як у розрізі формування окремих 

джерел і комбінацій в структурі балансу, так і в процесі управління ризиками, 

ліквідністю, прибутковістю. 

вміти – визначати потреби банку у власному капіталі,   розробляти 

ресурсну та кредитну політику банку, стратегію управління активами і 

пасивами банку,  приймати самостійні рішення в сфері організації основних 

напрямів банківської діяльності, застосовувати відповідні заходи, адекватні 

щодо конкретної ситуації в управлінні фінансовими потоками банку. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити аспірантів із 

методологічними та методичними інструментами управління фінансовими 

потоками в банківських установах в умовах високо конкурентного середовища 

та необхідності забезпечення фінансової стабільності. 

Завдання проведення лекцій: 

- ознайомити аспірантів з основними принципами та інструментами 

управління комерційним банком в умовах конкурентного середовища; 

- обґрунтувати доцільність використання інтегрованого підходу до 

управління фінансовими потоками банку як у розрізі формування окремих 

джерел і комбінацій в структурі балансу, так і в процесі управління ризиками, 

ліквідністю, прибутковістю. 

Мета проведення практичних занять полягає у виробленні в аспірантів 

навичок з вирішення завдань у галузі управління фінансами банку з метою їх 

застосування в банківській діяльності. Основними завданнями проведення 

практичних занять є: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

- оволодіння методами раціональної організації управління фінансовою 

діяльністю банку; 

-  навчити аспірантів  самостійно приймати рішення у сфері управління 

фінансових потоків  банку. 

 

 


