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Опис дисципліни 

Дисципліна «Ресурсна політика комерційних банків» спрямована на формування у студентів 
теоретичних знань та вироблення практичних навичок з організації банківської справи, 
визначення головних засад і умов формування ресурсної політики банків та процесу її 
реалізації. Формування аналітичних навичок та їх використання у взаємовідносинах 
банківських установ та клієнтів, а також НБУ та комерційних банків з метою позитивного 
впливу на ресурсне забезпечення діяльності банку й забезпечення належного рівня його 
стійкості та ліквідності.  

Структура курсу 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Організаційні основи 
ресурсної політики 
комерційних банків 

Знати економічну термінологію, вміти 
пояснювати базові положення ресурсної 
політики банків, аналізувати взаємозв’язки 
та обирати пріоритети ресурсної політики 
банківської установи 

Тести, 
питання 

2. Теоретичні й практичні 
аспекти структурування  
та процесу формування 
власних банківських 
ресурсів 

Вивчити теоретичні основи структурування 
банківських ресурсів, проводити аналіз 
стану банківської установи щодо 
достатності власних ресурсів, 
обґрунтовувати вибір стратегії змін обсягів 
власних коштів, прогнозувати наслідки 
застосування обраних рішень. 

Питання, 
тести, 
задачі 

3. Залучені та позичені 
ресурси: природа та 
проблеми формування 

Вивчити порядок формування та 
структурування залучених і позичених 
банківських ресурсів, оцінювати переваги і 
недоліки окремих видів ресурсів, 
проводити аналіз макроекономічних 
процесів та особливостей функціонування 
економіки країни та обґрунтовувати 
напрями ресурсної політики банківської 
установи. 

Тести, 
питання, 
задачі 



 

4. Планування ресурсів 
комерційних банків 

Розуміти принципи банківського 
планування ресурсів, здійснювати аналіз 
макроекономічного середовища країни, 
стану банківської установи та визначати 
основні напрями управління ресурсами на 
макро- та макрорівнях. Визначати 
перспективи впливу запропонованих 
рішень. 

Питання, 
Задачі, 
кейси 

5. Основні засади 
регулювання ресурсів 
комерційних банків 
України 

Вивчити основні нормативні показники 
діяльності банку та вміти їх розраховувати; 
на основі розрахованих показників 
визначати та формувати напрями 
ресурсної політики банківської установи. 

Питання, 
тести, 
задачі 
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Політика оцінювання   

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 
контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу 
дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету. 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий 
модуль 2 

Заліковий 
модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

1. Опитування під час  заняття 
(3 теми по 10 балів = 30 балів) 
2. Письмова робота = 70 балів 

1. Опитування під час  заняття 
(2 теми по 10 балів = 20 балів) 
2. Письмова робота = 80 балів 

1. Написання та захист КПІЗ = 80 
балів. 

2. Виконання завдань під час 
тренінгу = 20 балів 

 
Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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