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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Управління фінансами банку» належить до блоку вибіркових дисциплін підготовки 

бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні підходи щодо управління 

фінансами банку, методи їх формування та конструювання. Метою викладання навчальної дисципліни 

«Управління фінансами банку» є формування у студентів знань щодо прийняття рішень у сфері 

банківських фінансів на основі застосування сучасних методів управління, що дасть можливість 

удосконалити управлінські механізми, які реалізовуються вітчизняними банками, з метою підвищення 

їхньої надійності й адекватності ринковій кон’юнктурі, а також упровадження науково обґрунтованих 

підходів до управління банківською установою.  

 

Структура курсу 

 

№ п/п Тема Результати навчання Завдання 

1. Основні засади 

фінансового  

менеджменту у банку  

 

Знати предмет, метод та завдання дисципліни, 

основні функції і цикл банківського 

менеджменту, знати інструментарій 

фінансового менеджменту у банку: методи, 

прийоми, засоби і форми досягнення цілей і 

завдань банку. 

Тести, 

питання  

2. Управління пасивами 

банку 

Знати управління капіталом у банку, суть і 

призначення банківського капіталу 

комерційного банку, види банківського 

капіталу, управління мобілізацією банківського 

Тести, 

питання 
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капіталу. виявляти джерела зростання капіталу: 

їх переваги та недоліки. залучення капіталу із 

внутрішніх джерел, застосовувати сучасні 

підходи до реалізації дивідендної політики у 

банківському менеджменті. виявляти зовнішні 

джерела нарощування банківського капіталу, 

знати емісію простих та привілейованих акцій, 

випуск субординованих боргових зобов’язань, 

продаж і здавання в оренду активів. 

3. Управління активами 

банку 

 

Знати сутність і необхідність управління 

активами банку. характеристику активів банку, 

вміти застосувати різні  види активів у процесі 

забезпечення прибутковості та ліквідності 

комерційного банку, знати управління 

інвестиційним портфелем банку. інвестиційні 

стратегії в банку. методи визначення дохідності 

та ризику цінних паперів. методи управління 

інвестиційним горизонтом банківського 

портфеля цінних паперів. 

Тести, 

питання 

4. Управління активами і 

пасивами банку 

Знати суть та зміст концепції інтегрованого 

управління активами та пасивами банку. 

стратегії управління активами і пасивами банку, 

знати аналітичний інструментарій управління 

активами і пасивами банку. методи управління 

активами і пасивами, методи структурного 

балансування: геп-метод,. методи управління, 

пов'язані із позабалансовими видами 

діяльності: страхування, хеджування та інші. 

Тести, 

питання 

5. Управління   

фінансовими ризиками 

банку 

 

Знати основні види ризиків у банківській 

діяльності. необхідність ідентифікації та 

оцінювання фінансових ризиків банку. ринкові 

(цінові) ризики: ризик зміни валютних курсів, 

ризик позиції, сировинний ризик, ризик 

неплатоспроможності за деривативами. 

кредитні ризики. ризики ліквідності, розуміти 

організацію управління банківськими 

фінансовими ризиками, знати системи 

управління фінансовими ризиками банку. 

методи оцінки банківських ризиків. методи 

управління кредитним ризиком банку, вміти 

застосовувати методи  мінімізації  ринкових 

ризиків банку, управління ризиком 

незбалансованої ліквідності банку. знати 

Тести, 

питання 



   

3 
 

основні інструменти хеджування банківських 

ризиків, вміти використовувати  форвардні 

угоди для хеджування  фінансових ризиків 

банку. 

6. Управління ліквідністю 

банку 

Розуміти поняття банківської ліквідності, знати 

управління банківською ліквідністю, його 

етапи, вміти виявляти фактори, що впливають 

на потребу банку у ліквідних коштах,   розрив,      у 

ліквідності та його види. причини кризи з 

ліквідністю, знати методи та інструменти 

управління ліквідністю комерційного банку.  

Тести, 

питання  
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Управління фінансами банку » використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів самостійної 

роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; залік. 

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 
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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 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) із дисципліни «Управління фінансами банку» 

визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 Заліковий модуль 3 

30 % 40 % 30 % 

Опитування під час занять 
(теми 1-3) – 10 балів за тему 

– макс. 30 балів. 
 
Модульна контрольна 
робота – макс. 70 балів 

Опитування під час занять 

(теми 4-6) – 10 балів за тему – 

макс. 30 балів. 
 

Ректорська контрольна 
робота (1-8 теми) – макс. 70 
балів 

Підготовка КПІЗ – макс. 30  

балів. 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 
 
Виконання завдань під час 
тренінгу – макс. 30  балів 

 

Шкала оцінювання: 

 
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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