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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ» 

 

1. Опис дисципліни «Управління фінансами банку»  
Дисципліна – Управління 

фінансами банку 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань - 

07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни блок 

вибіркових дисциплін 

Мова навчання українська 

Кількість залікових модулів 

– 3 

Спеціальність – 072 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Рік підготовки: 

Денна, заочна – четвертий 

Семестр: 

Денна, заочна – восьмий 

Кількість змістовних 

модулів – 2 

Освітньо-професійна 

програма – Банківська 

справа 

Лекції: 

Денна – 24 год., заочна –  8 

Практичні заняття: 

Денна – 24 год., заочна – 4 

Загальна кількість годин – 

150 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Самостійна робота: 

Денна – 93год., заочна – 138 

Тренінг, КПІЗ: 

Денна – 6 год. 

Індивідуальна робота: 

Денна – 3 год. 

Тижневих годин – 18,7 год., 

з них аудиторних – 6 год. 

 Вид підсумкового контролю 

– залік 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління фінансами банку» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів зі 

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 установо 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління фінансами 

банку» є: 

- вивчити теоретичні засади фінансового менеджменту у банку у 



сучасних умовах.; 

- вивчити особливості управління пасивами банку та сутність і 

призначення банківського капіталу комерційного банку; 

- ознайомитися із сучасними  підходами до реалізації дивідендної 

політики у банківському менеджменті; 

- розуміти сутність і необхідність управління активами банку;  

- розвинути практичні навики аналізувати методи визначення дохідності 

та ризику цінних паперів та  методи управління інвестиційним горизонтом 

банківського портфеля цінних паперів;  

- ознайомитися з аналітичним інструментарієм управління активами і 

пасивами банку;  

- розвинути навики оцінювати систему управління фінансовими ризиками 

банку.; 

- розуміти поняття банківської ліквідності та способи визначення потреби 

в ліквідних коштах комерційного банку. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» 

студенти повинні знати: 

- інструментарій фінансового менеджменту у банку: методи, прийоми, 

засоби і форми досягнення цілей і завдань банку; 

- основну мету фінансового менеджменту у банку – максимізація його 

ринкової вартості; 

- новітні підходи до визначення адекватності банківського капіталу; 

- сутність та необхідність управління зобов‘язаннями банку та  

формування оптимальної структури зобов‘язань банку ; 

- методи  управління, пов'язані із позабалансовими видами діяльності: 

страхування, хеджування та інші; 

- способи визначення потреби в ліквідних коштах комерційного банку. 

 

В результаті вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» 

студенти повинні вміти: 

- визначати кількісні та якісні показники, що характеризують 

результативність управління фінансами банку; 

- здійснювати комплексну оцінку вартості капіталу банку та оцінювати 

джерела зростання капіталу: їх переваги та недоліки; 

- аналізувати процес банківського кредитування, оцінювати освоєння 

кредитного ринку; 

- самостійно генерувати ідеї щодо створення нових кредитних продуктів, 

враховуючи поточну ситуацію на банківському ринку ; 

- проводити оцінку системи аналітичних показників при реалізації 

інтегрованого підходу до управління активами і пасивами.  

- здійснювати організацію управління банківськими фінансовими 

ризиками. 
  



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ» 

 

Змістовий модуль 1.  Основи управління фінансами в банку 

Тема 1. Основні засади фінансового менеджменту у банку  

Предмет, метод та завдання дисципліни. Напрями діяльності банківського 

менеджменту – фінансовий і організаційний. Основні функції і цикл 

банківського менеджменту. Функція планування, аналізу, організації, 

регулювання, мотивації і контролю. Фінансовий менеджмент та його місце у 

системі управління банком. 

Інструментарій фінансового менеджменту у банку: методи, прийоми, 

засоби і форми досягнення цілей і завдань банку. 

Основна мета фінансового менеджменту у банку – максимізація його 

ринкової вартості. Завдання менеджменту в банках у сучасних умовах. 

«Магічний трикутник» цілей банку. Кількісні та якісні показники, що 

характеризують результативність управління комерційним банком. 

Банківський менеджмент в умовах сучасної економіки. 

. 

Тема 2. Управління пасивами банку  

Управління капіталом у банку. Суть і призначення банківського капіталу 

комерційного банку. Види банківського капіталу. Оцінка вартості капіталу 

банку. Проблема адекватності капіталу в контексті забезпечення фінансової 

стійкості банку. Новітні підходи до визначення адекватності банківського 

капіталу: Базельська конвенція і директиви ЄС. Методологія оцінювання 

капіталу комерційних банків. Визначення елементів власних коштів. Вимоги 

НБУ до капіталу комерційних банків України.   Вплив   вимог до капіталу на 

політику діяльності банку.  

Управління мобілізацією банківського капіталу. Джерела зростання 

капіталу: їх переваги та недоліки. Залучення капіталу із внутрішніх джерел. 

Сучасні підходи до реалізації дивідендної політики у банківському менеджменті. 

Зовнішні джерела нарощування банківського капіталу. Емісія простих та 

привілейованих акцій, випуск субординованих боргових зобов’язань, продаж і 

здавання в оренду активів. 

Суть та необхідність управління зобов‘язаннями банку. Формування 

оптимальної структури зобов‘язань банку. Розробка політики банку щодо 

мобілізації коштів. Фактори, що враховуються при залученні ресурсів. 

Цінові і нецінові методи управління залученими ресурсами. Методи 

визначення витрат на банківські ресурси. Особливості управління запозиченими 

коштами банку. Основні джерела запозичення коштів для банківських установ. 

Позики в центральному банку. Міжбанківський ринок. Операції РЕПО. 

Міжнародні фінансові ринки. Ринок депозитних сертифікатів та комерційних 

паперів, позики в небанківському секторі. 

 

Тема 3. Управління активами банку  

Сутність і необхідність управління активами банку. Характеристика 

активів банку. Застосування різних видів активів у процесі забезпечення 

прибутковості та ліквідності комерційного банку. 



Організаційна структура кредитування, функції її складових. Процес 

банківського кредитування. Освоєння ринку і кредитний аналіз. Цілі та кроки 

кредитного аналізу. Кредитна політика банку та її реалізація. Методи 

встановлення процентної ставки за кредитом: «вартість плюс», «базова ставка 

плюс», «надбавки», «вартість-вигідність». Чиста дохідність кредитної операції. 

Управління інвестиційним портфелем банку. Інвестиційні стратегії в 

банку. Методи визначення дохідності та ризику цінних паперів. Методи 

управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів 

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти до управління фінансами в 

банку 

Тема 4. Управління активами і пасивами банку 

Суть та зміст концепції інтегрованого управління активами та пасивами 

банку. Стратегії управління активами і пасивами банку. Збалансована і 

незбалансована стратегії управління активами і пасивами. 

Аналітичний інструментарій управління активами і пасивами банку. 

Методи управління активами і пасивами. Методи структурного балансування: 

геп-метод, аналіз дюрації, імунізація, управління ліквідністю, валютний 

метчинг. Методи управління, пов'язані із позабалансовими видами діяльності: 

страхування, хеджування та інші. 

Формування системи аналітичних показників при реалізації інтегрованого 

підходу до управління активами і пасивами. Система показників та критерії  

оцінки прибутковості банку. Абсолютні і відносні показники прибутковості. 

Взаємозв'язок показників ефективності роботи банку. Показники 

ризикованості банку. 

Організаційна структура управління активами і пасивами. Функції 

казначейства банку та Комітету з управління активами і пасивами (ALCO). 

 

Тема 5. Управління фінансовими ризиками банку 

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. 

Ризик-менеджмент банку. Організація управління банківськими 

фінансовими ризиками. Системи управління фінансовими ризиками банку. 

Методи оцінки банківських ризиків. Методи управління кредитним ризиком 

банку. Мінімізація ринкових ризиків банку. Управління ризиком 

незбалансованої ліквідності банку. Основні інструменти хеджування 

банківських ризиків. Використання форвардних угод для хеджування фінансових 

ризиків банку. 

 

Тема 6. Управління ліквідністю банку 

Поняття банківської ліквідності. Управління банківською ліквідністю, 

його етапи. Фактори, що впливають на потребу банку у ліквідних коштах. 

Ліквідна позиція банку. Розрив у ліквідності та його види. Причини кризи з 

ліквідністю. 

Методи та інструменти управління ліквідністю комерційного банку. 



Стратегія трансформації активів. Стратегія запозичення ліквідних засобів. 

Стратегія збалансованого управління ліквідністю. 

Способи визначення потреби в ліквідних коштах комерційного банку. 

Оцінка потреби в ліквідності за методом джерел і використання коштів, а також 

структури коштів. Використання коефіцієнтів для оцінки ліквідності банку. 

Управління банківською ліквідністю на макрорівні. Нормативи 

ліквідності. Управління ліквідною позицією шляхом управління обов’язковими 

резервами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ» 
 

(денна форма навчання)   

 

ТЕМА 

Кількість годин  

Контрольні 

заходи 
Лекції Практичні 

заняття 

СРС ІРС Тренінг, 

КПІЗ 

Змістовий модуль 1. Основи управління фінансами в банку 

Тема 1. Основні засади 

фінансового 

менеджменту у банку 

4 4 16 

 

 

 

 

 
3 

Поточне 

опитування 
Тема 2. Управління 

пасивами банку 
4 4 16 

Тема 3. Управління 

активами банку  
4 4 16 1 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти до управління фінансами в банку 

Тема 4. Управління 

активами і пасивами 

банку 

4 4 16 

1 

 
3 

Поточне 

опитування 

Тема 5. Управління   

фінансовими ризиками 

банку 
4 4 16 

Тема 6. Управління 

ліквідністю банку 
4 4 13 1 

Всього 24 24 93 3 6  

 

(заочна форма навчання)   

 

ТЕМА 

Кількість годин 

Лекції 

 

Практичні 

заняття 

 СРС 

Змістовий модуль 1. Основи управління фінансами в банку 

Тема 1. Основні засади фінансового менеджменту 

у банку 
4 2 

24 

Тема 2. Управління пасивами банку 24 

Тема 3. Управління активами банку  24 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти до управління фінансами в банку  

Тема 4. Управління активами і пасивами банку 

4 2 

24 

Тема 5. Управління   фінансовими ризиками банку  22 

Тема 6. Управління ліквідністю банку 20 

Всього 8 4 138 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ БАНКУ» 

 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Основи управління фінансами в банку 

Практичне заняття № 1, 2. 

Тема 1. Основні засади фінансового менеджменту у банку  

Мета: вивчити основні засади фінансового менеджменту у банку 

Питання для обговорення: 

1. Менеджмент як система управління банком: суб’єкти та об’єкти    

банківського менеджменту . 

2. Напрями діяльності банківського менеджменту . 

3. Функції менеджменту банківської установи. 

.4. Інструментарій менеджменту у банку. 

5. Правові основи менеджменту у банку. 

6. Особливості менеджменту банків в умовах сучасної економіки 

України. 

Практичне заняття № 3, 4. 

 

Тема 2. Управління пасивами банку  

Мета: вивчити особливості управління пасивами банку. 

Питання для обговорення: 

1. Склад і структура пасивів банку 

2. Суть управління банківськими пасивами . 

3. Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках . 

4. Організація управління зобов’язаннями банків .    

                   

Практичне заняття № 5, 6. 

Тема 3. Управління активами банку 

Мета: вивчення та засвоєння теоретичних та практичних аспектів 

управління активами банку. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими активами . 

2. Управління кредитним портфелем банку . 

3. Кредитна політика банку . 

4.Ціноутворення банківських кредитів. 

5. Управління портфелем цінних паперів банку. 

6. Управління позабалансовою діяльністю банку . 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти до управління фінансами в 

банку 

Практичне заняття № 7, 8. 

Тема 4. . Управління активами і пасивами банку  

Мета: розглянути та вивчити особливості управління активами і пасивами 

банку 

Питання для обговорення: 

1. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських 

установ: їхні переваги та недоліки . 



2. Сутність і зміст концепції інтегрованого підходу до управління активами 

і пасивами банку (УАП) . 

3. Стратегії управління активами і пасивами банків . 

4. Методи управління активами і пасивами банківських установ. 

5. Система аналітичних показників при реалізації інтегрованого підходу до 

управління активами і пасивами банку. 

6. Організаційна структура управління активами і пасивами банку. Комітет 

з управління активами та пасивами . 

Практичне заняття № 9, 10. 

Тема 5. Управління   фінансовими ризиками банку 

Мета: дослідити  необхідність ідентифікації та оцінювання фінансових 

ризиків банку 

Питання для обговорення: 

. 1.Сутність, класифікація та методи оцінювання ризиків у банківській        

діяльності . 

2. Необхідність ідентифікації та оцінювання фінансових ризиків банку. 

3. Система ризик-менеджменту в банку. 

4. Система управління кредитним ризиком у банківських установах . 

5. Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності банку. 

6. Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності 

Практичне заняття № 11, 12. 

Тема 6.  Управління ліквідністю банку 

Мета: вивчити сутність банківської ліквідності, її принципи і функції та 

методи управління ліквідністю у банківських установах 

Питання для обговорення: 

1. Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції . 

2. Управління ліквідністю у банківських установах. 

3. Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності . 

4. Методи управління ліквідністю банку. 

5. Способи визначення потреби банку в ліквідних коштах. 

6. Управління ліквідною позицією банку через управління обов’язковими 

резервами 

 

Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Основи управління фінансами в банку 

Практичне заняття № 1. 

Тема 1. Основні засади фінансового менеджменту у банку  

Мета: вивчити основні засади фінансового менеджменту у банку 

Питання для обговорення: 

1. Менеджмент як система управління банком: суб’єкти та об’єкти    

банківського менеджменту . 

2. Напрями діяльності банківського менеджменту . 

3. Функції менеджменту банківської установи. 

.4. Інструментарій менеджменту у банку. 

5. Правові основи менеджменту у банку. 

6. Особливості менеджменту банків в умовах сучасної економіки 

України. 



Тема 2. Управління пасивами банку  

Мета: вивчити особливості управління пасивами банку. 

Питання для обговорення: 

1. Склад і структура пасивів банку 

2. Суть управління банківськими пасивами . 

3. Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках . 

4. Організація управління зобов’язаннями банків .    

                   

Тема 3. Управління активами банку 

Мета: вивчення та засвоєння теоретичних та практичних аспектів 

управління активами банку. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика активів банку. Сутність управління банківськими активами . 

2. Управління кредитним портфелем банку . 

3. Кредитна політика банку . 

4.Ціноутворення банківських кредитів. 

5. Управління портфелем цінних паперів банку. 

6. Управління позабалансовою діяльністю банку . 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти до управління фінансами в 

банку 

Практичне заняття № 2. 

Тема 4. . Управління активами і пасивами банку  

Мета: розглянути та вивчити особливості управління активами і пасивами 

банку 

Питання для обговорення: 

1. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банківських 

установ: їхні переваги та недоліки . 

2. Сутність і зміст концепції інтегрованого підходу до управління активами 

і пасивами банку (УАП) . 

3. Стратегії управління активами і пасивами банків . 

4. Методи управління активами і пасивами банківських установ. 

5. Система аналітичних показників при реалізації інтегрованого підходу до 

управління активами і пасивами банку. 

6. Організаційна структура управління активами і пасивами банку. Комітет 

з управління активами та пасивами . 

Тема 5. Управління   фінансовими ризиками банку 

Мета: дослідити  необхідність ідентифікації та оцінювання фінансових 

ризиків банку 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, класифікація та методи оцінювання ризиків у банківській        

діяльності . 

2. Необхідність ідентифікації та оцінювання фінансових ризиків банку. 

3. Система ризик-менеджменту в банку. 

4. Система управління кредитним ризиком у банківських установах . 

5. Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності банку. 

6. Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності 

 



Тема 6.  Управління ліквідністю банку 

Мета: вивчити сутність банківської ліквідності, її принципи і функції та 

методи управління ліквідністю у банківських установах 

Питання для обговорення: 

1. Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції . 

2. Управління ліквідністю у банківських установах. 

3. Еволюція підходів до визначення банківської ліквідності . 

4. Методи управління ліквідністю банку. 

5. Способи визначення потреби банку в ліквідних коштах. 

6. Управління ліквідною позицією банку через управління обов’язковими 

резервами 

 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Для набуття умінь самостійного мислення і самоконтролю у студентів 

особливе значення має виконання комплексного практичного індивідуального 

завдання (КПІЗ) з дисципліни «Управління фінансами банку», яке виконується 

самостійно кожним студентом згідно методичних рекомендацій. Воно охоплює 

основні теми дисципліни та має на меті більш глибоке опанування матеріалу. 

Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту 

з дисципліни «Управління фінансами банку». 

Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з 3-х складових 

і включає: теоретичні питання; аналітичні завдання, задачі. Комплексне 

практичне індивідуальне завдання виконується студентом самостійно на основі 

опрацьованого матеріалу. Варіант обирається студентом відповідно до 

порядкового номера у списку. Основні результати дослідження доповідаються в 

аудиторії та супроводжуються презентацією слайдів. 

 

7. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

Мета тренінгу з дисципліни «Управління фінансами банку» – формування 

практичних навичок і професійних компетентностей щодо організації 

інформаційної бази та методів аналізу діяльності банку. Успішне проходження 

тренінгу сприяє посиленню практичної спрямованості у підготовці фахівців за 

ступенем вищої освіти «бакалавр».  

Проведення тренінгу дозволяє:  

 забезпечити засвоєння теоретичних знань, отриманих у процесі 

вивчення дисципліни «Управління фінансами банку»;  

 розвинути у студентів навички пропонування обґрунтованих рішень, 

використання теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та 

змістовного інтерпретування отриманих результатів. 

Організація і порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина. Актуалізація теми тренінгового заняття та 

структуризація процесу його проведення. Ознайомлення студентів з метою 

тренінгу, його завданнями, процедурою проведення, очікуваними результатами. 

Представлення програми тренінгу.  

2. Організаційна частина. Встановлення правил проведення тренінгу, 

формування робочих груп студентів, визначення завдань та розподіл ролей. 



Забезпечення учасників тренінгу роздатковими матеріалами: таблицями, 

бланками документів, інструкціями.  

3. Практична частина. Виконання тренінгових завдань у групах із 

використанням базових та інноваційних методів проведення тренінгу за 

визначеною темою (проблемою). Підготовка презентаційних матеріалів за 

результатами виконання тренінгового завдання.  

4. Підведення підсумків. Презентація практичної роботи в групах. 

Обговорення результатів виконання завдань, обмін думками з проблематики 

теми тренінгу, підведення підсумків, оцінка результативності роботи в групах та 

досягнення поставлених цілей тренінгу.  

Тематика тренінгу 

Надати фінансово-економічну характеристику об'єкту дослідження із 

урахуванням наступних пунктів:  

1. Юридична повна та скорочена назви.  

2. Дата реєстрації в НБУ.  

3. Характеристика організаційно-правової форми діяльності, склад та 

функції керуючих органів банку.  

4. Опис управління банком, схема організаційної структури. 

5. Склад акціонерів банку з вказівкою частки акцій, якими володіє кожний 

акціонер.  

6. Місія, стратегічна мета, тактичні цілі банку.  

7. Ліцензії, якими володіє банк та перелік операцій, які може виконувати.  

8. Історична довідка: опис ключових подій з дати заснування банку (не 

більше 3-х сторінок тексту). 

9. Такі показники діяльності банку за останні три роки, як чисельність 

персоналу, кількість філій та відділень тощо. 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота полягає в опрацюванні положень законодавства та 

навчальної і наукової фахової літератури. Самостійна робота спрямована на 

більш глибоке ознайомлення студентом з проблемами, які розглядаються 

навчальним курсом «Управління фінансами банку».  

Обов’язкові вимоги до самостійної роботи: 

– опрацьовані питання представляють на практичному занятті у формі 

презентації; 

– поєднання теоретичного і практичного аспектів досліджуваної 

проблеми. Подання суто описових робіт, які не містять цифрового матеріалу не 

допускається; 

– наявність висновків та рекомендацій практичного характеру. Наведені 

пропозиції, представлені в рамках викладення змісту питань самостійної роботи, 

мають бути належним чином аргументовані, наявність у тексті голослівних,  

нічим не підкріплених висновків та пропозицій небажана; 

– усі аналітичні дані, використані студентом при виконанні питань 

самостійної роботи, мають бути підтверджені ксерокопіями оригіналів 

першоджерел або роздрукованими сторінками з інтернет-ресурсів. 

 

 



Перелік тем для розкриття додаткових питань: 
№ з/п Тематика Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1 Фінансовий менеджмент та його місце у системі управління 

банком. 

16 24 
Інструментарій фінансового менеджменту у банку 

Особливості фінансового менеджменту у банку в умовах    ринкової 

економіки. 

Вимоги НБУ до капіталу комерційних банків України та 

їх вплив на політику діяльності банку. 

Тема 2 Вимоги НБУ до капіталу комерційних банків України та 

їх вплив на політику діяльності банку. 

16 24 
Проблема адекватності капіталу комерційного банку.. 

Організація лізингових операцій банку. 
Планування комерційним банком потреби у власних коштах 

Джерела зростання капіталу: їх переваги і недоліки 

Тема 3 Організаційна структура кредитування, функції її складових.. 

16 24 

Кредитна політика банку та її реалізація. 

Ціноутворення банківських кредитів. 

Управління інвестиційним портфелем банку. 

Інвестиційні стратегії, що використовуються в банківському 

менеджменті. 

Тема 4  Стратегії управління активами і пасивами банку 

16 24 

Систем аналітичних показників при реалізації інтегрованого 

підходу до управління активами і пасивами банку 

Методи управління активами і пасивами..  
Методи управління, пов‘язані з позабалансовою 

діяльністю. 

Методи структурного балансування в банку. 

Тема 5 Управління кредитним ризиком. 

16 22 Управління ризиком неліквідності. 

Основні інструменти хеджування банківських ризиків. 

Тема 6 Ліквідна позиція банку. Розрахунок ліквідної позиції. 

13 20 
Методи та інструменти управління ліквідністю 

комерційного  банку. 
Управління банківською ліквідністю на макрорівні 

Разом 93 138 
 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні 

заняття, самостійна робота, робота у групах, метод опитування, тестування, 

реферування, виконання КПІЗ. 

 

10. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

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;  

– залік. 

 

11. 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. 

 

12. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з 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 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) 

 

 

 

 



13. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор  1-6 

2. Проєкційний екран  1-6 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Google Chrome, Firefox)  1-6 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1-6 

5. Персональні комп’ютери  1-6 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у 

режимі он-лайн (за необхідності)  

1-6 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1-6 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1-6 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; Power Point і т. і.)  1-6 
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