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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління фінансами банку» 

1. Опис дисципліни «Управління фінансами банку» 
 

Дисципліна: 

Банківська 

справа 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів ECTS – 

5 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування Вибіркова 

дисципліна  

Кількість 

залікових 

модулів - 3 

Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 

Рік підготовки: 

Денна – 4 

Заочна – 4 

Семестр: 

Денна – 8 

Заочна – 11, 12 

Кількість 

змістових 

модулів - 2 

Лекції: 

Денна – 28 год. 

Заочна – 4 год. 

 

Практичні заняття: 

Денна – 16 год. 

Заочна – 2 год.  

Загальна 

кількість годин 

– 150 

Ступінь вищої освіти - бакалавр Самостійна робота: 
Денна – 108 год.  
(в т. ч. тренінг – 4 год.) 
Заочна – 144 год.  

 
Індивідуальна робота 

(КПІЗ) - 2 год. 
Тижневих годин: 

Денна форма 

навчання 8 семестр 

– 18 год., з них 

аудиторних – 3,3 

год. 

 Вид підсумкового 

контролю – залік 

 

2. Мета й завдання вивчення 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 технології управління фінансами банку, методи їх формування та конструювання. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління фінансами банку» є 

формування у студентів компетентностей щодо прийняття управлінських рішень у сфері 

банківських фінансів на основі застосування сучасних спеціальних і комплексних 

технологій та дослідницької діяльності стосовно виявлення закономірностей руху 

фінансових потоків банку та розроблення методичних підходів щодо їх раціоналізації. 

 

2.2.  Завдання вивчення дисципліни 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» є:  



- дослідження передумов використання сучасних технологій управління фінансами 

банків України;  

- засвоєння та використання знань теоретичних основ формування технологій 

управління фінансами банку;  

- набуття вмінь формування системи показників для вибору спеціальних технологій 

управління фінансами банку;  

- обґрунтування вибору спеціальних технологій управління фінансами банку;  

- визначення готовності банку до запровадження комплексних технологій 

управління фінансами;  

- використання збалансованої системи показників як комплексної технології 

управління фінансами банку;  

- засвоєння методів реалізації технологій бюджетування, фінансового контролінгу, 

бенчмаркінгу у банку.  

Дисципліна «Управління фінансами банку» тісно поєднана з такими економічними 

курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і 

прогнозування, макроекономіка, банківська справа, міжнародні фінанси тощо, та 

передбачає цілеспрямовану роботу над вивченням спеціальної літератури, активну роботу 

на лекціях та практичних заняттях, самостійну роботу та виконання індивідуальних 

завдань. 

Курс «Управління фінансами банку» посідає важливе місце у навчальному процесі, 

оскільки дає методичні знання та практичне вміння використовувати сучасні технології 

управління фінансами банку, методи їх формування та конструювання. 

 

2.3.  Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

В результаті вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» студенти повинні 

набути таких компетентностей: 

- здатність розробляти комплексний стратегічний план діяльності банку та 

визначати пріоритети його фінансової стратегії;  

- уміння обґрунтовувати основні економічні та фінансові параметри бізнес-плану;  

- здатність забезпечувати впровадження і застосування бюджетування, розробляти 

послідовність його здійснення на основі сучасного менеджменту;  

- спроможність розробляти бюджет ресурсів банку, бюджет активів і пасивів, 

доходів і витрат;  

- уміння прогнозувати фінансовий стан банку та підтримувати достатній рівень 

фінансової стійкості;  

- здатність до створення системи управління банком у відповідності до вимог 

ринку;  

- уміння використовувати облікову та аналітичну інформацію для прийняття 

управлінських рішень;  

- здатність здійснювати управління банківськими операціями;  

- уміння визначати рейтинг банку з використанням різноманітних рейтингових 

моделей;  

- здатність застосовувати технологію банківського бенчмаркінгу;  

- здатність до побудови системи фінансового контролінгу у банку;  

- здатність до оцінки показників результативності та ефективності як інструменту 

управління фінансовими потоками банку;  

- здатність до діагностики ефективності системи фінансового контролінгу у банку;  

- здатність до формування збалансованої системи показників банку;  

- здатність до оцінювання діяльності банку та розроблення його стратегії на основі 

збалансованої системи показників. 

 



2.4.  Передумови для вивчення дисципліни 

 

Гроші та кредит  

Банківська справа 

Економетрика 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

 

2.5. Результати навчання. 

В результаті вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» студенти повинні: 

- Визначати функціональні області управлінської діяльності ринкового суб’єкта та їх 

взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які 

характеризують результативність такої діяльності. 

- Оцінювати ризики провадження управлінської діяльності, встановлювати рівень 

невизначеності оточуючого середовища при прийнятті управлінських рішень.  

- Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття 

управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері фінансів банку, представникам різних 

структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

 

 

3. Зміст дисципліни «Управління фінансами банку» 

Змістовий модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування технологій управління 

фінансами банку 

 

Тема 1. Передумови запровадження технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

Тенденції технологізації та еволюція технологій управління фінансово 

економічними процесами. Перетворення технології на самостійний економічний ресурс. 

Розвиток технологій управління економічними суб'єктами. Зміщення пріоритетів у 

використанні управлінських технологій.  

Теоретичні основи та генезис фінансового менеджменту банку. Ускладнення 

інструментарію фінансового менеджменту банку. Тенденції застосування інноваційних 

технологій управління фінансами банку.  

Фінансово-економічні передумови трансформації підходів у фінансовому 

менеджменті банків України: падіння темпів економічного розвитку України, зниження 

рівня фінансової стабільності банківської системи, посилення ризикованості банківської 

діяльності, високий рівень конкуренції у банківському секторі.  

Методологічні передумови запровадження технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку. Сучасний стан технологічних теорій в економічному і фінансовому 

управлінні. Розвиток еволюційних теорій. Виникнення концепції «організаційних рутин» 

та її застосування у фінансовому менеджменті банку. 

Література: 2, 6, 10, 13, 14, 21. 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

Теоретико-методологічний базис формування та реалізації технологічного підходу у 

фінансовому менеджменті банку. Основні підходи до управління фінансами банку. Зміст 

технологічного підходу у фінансовому менеджменті банку. Принципи технологічного 

підходу: відповідність «мета – процес – структура», технологічність, типізація, 

паралельність, гнучкість.  



Розвиток методичних засад трактування сутності та класифікації технологій 

управління фінансами банку. Сутність технологій управління економічними суб'єктами. 

Види та властивості технологій управління фінансами банку.  

Складові методології формування технологій управління фінансами банку. 

Література: 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23. 

 

Тема 3. Ідентифікація стадії життєвого циклу банку як основа формування 

корпоративних та фінансових стратегій його розвитку 

Розвиток теорій життєвого циклу. Моделі життєвого циклу організації. Врахування 

специфіки функціонування банку при визначенні стадій його життєвого циклу. Врахування 

специфіки функціонування банку при визначенні стадій його життєвого циклу. 

Обґрунтування критеріальних характеристик для визначення стадії життєвого циклу банку. 

Методичний підхід до ідентифікації стадії життєвого циклу банку.  

Формування корпоративної та конкурентної стратегій банку з урахуванням стадії 

його життєвого циклу. Визначення домінант фінансової стратегії банку залежно від стадії 

його життєвого циклу. Стратегія антикризового управління на стадії спаду життєвого 

циклу банку.  

Література: 2, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18. 

 

Змістовий модуль 2. Вибір спеціальних та комплексних технологій управління 

фінансами банку 

 

Тема 4. Врахування циклічності розвитку банку при запровадженні 

спеціальних та комплексних технологій управління фінансами 

Показники ефективності здійснення основних банківських операцій – кредитних, із 

залучення коштів (на депозити, з міжбанківського ринку, за допомогою цінних паперів 

власного боргу), портфельного інвестування у фондові інструменти, валютних, з 

розрахунково-касового обслуговування. Формування системи показників для вибору 

спеціальних технологій управління фінансами банку. Методичне забезпечення вибору 

спеціальних технологій управління фінансами банку.  

Методичні засади визначення готовності банку до запровадження комплексних 

технологій управління фінансами. Поняття зрілості системи фінансового менеджменту 

банку. Визначення рівня ефективності відтворення фінансових ресурсів банку. 

Оцінювання рівня готовності фінансових менеджерів банку до використання комплексних 

технологій управління фінансами. Визначення ступеня формалізації та інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту банку. 

Література: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24. 

 

Тема 5. Розвиток комплексних технологій управління фінансами банку 

Бюджетування як комплексна технологія управління фінансами банку. Основи 

організації бюджетування в банку. Місце бюджетування в системі управління банком. 

Методики бюджетування: бюджетування на основі виділення бізнес-процесів банку; 

бюджетування за центрами фінансової відповідальності. Бюджет як ключовий інструмент 

технології бюджетування. Планування діяльності банку в процесі бюджетного управління. 

Контроль та аналіз виконання бюджету банку.  

Реалізація технології бенчмаркінгу в банку. Сутність бенчмаркінгу та його види. 

Сфера застосування бенчмаркінгу в процесі управління фінансами банку. Етапи 

бенчмаркінгового порівняння. Визначення банку-еталона в процесі бенчмаркінгу. 

Порівняння показників банку-еталона та банку-реципієнта.  

Фінансовий контролінг як комплексна технологія управління фінансами банку. 

Сутність контролінгу та його необхідність в системі прийняття фінансових рішень. 

Методичне забезпечення фінансового контролінгу у банку. Основні етапи впровадження 



фінансового контролінгу у банку. Інструментарій фінансового контролінгу у банку. 

Формування системи контролінгу банківської діяльності.  

Управління фінансами банку на основі збалансованої системи показників. Переваги 

використання технології збалансованої системи показників. Склад показників за 

перспективами збалансованої системи показників: «фінанси», «клієнти», «бізнес-процеси», 

«розвиток персоналу». Модифікації збалансованої системи показників. Методи визначення 

відстрочених та випереджальних показників у збалансованій системі показників. 

Методичні засади використання збалансованої системи показників як комплексної 

технології управління фінансами банку. Методичний інструментарій врахування 

специфіки причинно-наслідкових зв’язків у збалансованій системі показників банку. 

Література: 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22. 

 

Тема 6. Фінансове забезпечення технологій управління фінансами банку  

Впровадження технологій управління фінансовою діяльністю банків та проблеми 

його фінансового забезпечення. Сутність фінансового забезпечення впровадження 

технологій управління фінансовою діяльністю банків та послідовність його етапів. Аналіз 

важелів та інструментів фінансового забезпечення впровадження технологій управління 

фінансовою діяльністю банків. Аналіз можливостей банків України щодо фінансування 

технологій управління фінансовою діяльністю. Формування змісту та структури системи 

фінансового забезпечення технологій управління фінансовою діяльністю банків. 

Оцінювання фінансового забезпечення впровадження технологій управління фінансовою 

діяльністю банку. Обґрунтування вибору пріоритетного напрямку фінансування 

технологій управління фінансовою діяльністю банку. 

Література: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24. 

 



4. Структура залікового кредиту 

з дисципліни «Управління фінансами банку» 

денна форма навчання 

 Кількість годин 
Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування технологій управління фінансами банку 

Тема 1. Передумови запровадження 

технологічного підходу у 

фінансовому менеджменті банку 

4 4 18  Тестування 

та усне 

опитування 

Тема 2. Теоретико-методологічні 

засади технологічного підходу у 

фінансовому менеджменті банку 

4 2 18  Тестування 

та усне 

опитування 

Тема 3. Ідентифікація стадії 
життєвого циклу банку як основа 

формування корпоративних та 

фінансових стратегій його розвитку 

4 2 18 1 Тестування 
та усне 

опитування 

Змістовий модуль 2. Вибір спеціальних та комплексних технологій управління фінансами банку 

Тема 4. Врахування циклічності 

розвитку банку при запровадженні 

спеціальних та комплексних 
технологій управління фінансами 

4 2 18  Тестування 

та усне 

опитування 

Тема 5. Розвиток комплексних 

технологій управління фінансами 

банку 

4 2 16 1 Тестування 

та усне 

опитування 

Тема 6. Фінансове забезпечення 

технологій управління фінансами 

банку 

4 4 16  Тестування 

та усне 

опитування 

Тренінг   4   

Разом 24 16 108 2  

 

заочна форма навчання 

 Кількість годин 
Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади формування технологій управління фінансами банку 

Тема 1. Передумови запровадження 

технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

2 2 24  

Тема 2. Теоретико-методологічні засади 

технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

2  24  

Тема 3. Ідентифікація стадії життєвого циклу 

банку як основа формування корпоративних та 

фінансових стратегій його розвитку 

  24  

Змістовий модуль 2. Вибір спеціальних та комплексних технологій управління 

фінансами банку 

Тема 4. Врахування циклічності розвитку 

банку при запровадженні спеціальних та 

комплексних технологій управління 

фінансами 

  24  

Тема 5. Розвиток комплексних технологій 

управління фінансами банку 

  24  

Тема 6. Фінансове забезпечення технологій 

управління фінансами банку 

  24  

Разом 4 2 144  



5. Тематика практичних занять. 

Змістовий модуль 1 Теоретичні засади формування технологій управління 

фінансами банку 

 

Тема 1. Передумови запровадження технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку  

Практичне заняття №1 – 2 год. 

Мета: з’ясувати тенденції технологізації та еволюція технологій управління 

фінансово-економічними процесами, розглянути розвиток технологій управління 

економічними суб'єктами, засвоїти сутність технологій управління фінансами банку, 

визначити сферу використання спеціальних та комплексних технологій управління 

фінансами банку. 

Питання для обговорення: 

 

1. Тенденції технологізації та еволюція технологій управління фінансово-

економічними процесами.  

2. Розвиток технологій управління економічними суб'єктами.  

Література: 2, 6, 10, 13, 14, 21. 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

Мета: засвоїти сутність технологій управління фінансами банку, визначити сферу 

використання спеціальних та комплексних технологій управління фінансами банку. 

 

3. Сутність технологій управління фінансами банку.  

4. Сфера використання спеціальних та комплексних технологій управління 

фінансами банку. 

Література: 2, 6, 10, 13, 14, 21. 

 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

Мета: розглянути характеристику сучасного етапу розвитку фінансового 

менеджменту; з’ясувати складові системи фінансового менеджменту банку; розглянути 

основні підходи до управління фінансами банку; розглянути характеристику сучасної 

системи фінансового менеджменту банку; з’ясувати ускладнення інструментарію 

фінансового менеджменту банку як передумова його технологізації; засвоїти технології 

фінансового менеджменту банку: напрями розвитку, вміти визначити основні типи 

грошових систем, розглянути.  

 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика сучасного етапу розвитку фінансового менеджменту.  

2. Складові системи фінансового менеджменту банку.  

3. Основні підходи до управління фінансами банку.  

4. Характеристика сучасної системи фінансового менеджменту банку.  

5. Ускладнення інструментарію фінансового менеджменту банку як передумова його 

технологізації.  

6. Технології фінансового менеджменту банку: напрями розвитку 

Література: 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23. 

 

 

 



Тема 3. Ідентифікація стадії життєвого циклу банку як основа формування 

корпоративних та фінансових стратегій його розвитку 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

Мета: розглянути розвиток життєвого циклю банківських установ, визначати сильні 

та слабкі сторони на кожному життєвому циклі розвитку банківської установи, дослідити 

особливості формування корпоративної стратегії банку на прикладі банківських установ. 

Питання для обговорення: 

1. Розвиток теорій життєвого циклу.  

2. Врахування специфіки функціонування банку при визначенні стадій його 

життєвого циклу.  

3. Формування корпоративної та конкурентної стратегій банку з урахуванням стадії 

його життєвого циклу.  

4. Стратегія антикризового управління на стадії спаду життєвого циклу банку.  

Література: 2, 5, 6, 12, 13, 14, 17, 18. 

 

 

Змістовий модуль 2. Вибір спеціальних та комплексних технологій управління 

фінансами банку 

Тема 4. Фінансовий інжиніринг як інноваційна технологія фінансового 

менеджменту банку Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

Мета: вивчити необхідність запровадження інноваційних фінансових інструментів 

та технологій у рамках фінансового інжинірингу., розглянути поняття "фінансовий 

інжиніринг" та "фінансова інновація у банку". 

Питання для обговорення: 

1.Сфера застосування фінансового інжинірингу та особливості його використання у 

банківській практиці.  

2.Види фінансових інновацій у банку: продуктові інновації, технологічні інновації, 

інновації у бізнес-процесах банку, організаційні інновації. 

3. Розвиток інноваційної діяльності в банках України  

Література: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24. 

 

Тема 5. Вибір спеціальних технологій управління фінансами банку 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

Мета: вивчити урахування етапу розвитку банку під час вибору спеціальних 

технологій управління фінансами., проаналізувати формування системи показників для 

вибору спеціальних технологій управління фінансами банку; з’ясувати визначення 

закономірностей ефективності здійснення банківських операцій на різних стадіях 

життєвого циклу банку. 

Питання для обговорення: 

1. Параметри відбору показників ефективності здійснення основних банківських 

операцій.  

2. Вибір методу побудови комплексного показника ефективності здійснення 

основних банківських операцій.. 

3. Способи визначення якісних рівнів ефективності здійснення основних 

банківських операцій . 

4. Обґрунтування критеріальних характеристик для визначення стадії життєвого 

циклу банку.  

Література: 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22. 

 

 



Тема 6. Визначення готовності банку до запровадження комплексних 

технологій управління фінансами. 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

Мета: вивчити складові зрілості системи фінансового менеджменту банку та її 

рівні., визначити поняття зрілості системи фінансового менеджменту банку у становленні і 

розвитку вітчизняної банківської системи. Вивчити становлення рівня готовності банку до 

запровадження комплексних технологій управління фінансами.  

Питання для обговорення: 

1. Моделі зрілості організації.  

2. Ефективність відтворення фінансових ресурсів як важлива складова зрілості 

системи фінансового менеджменту банку. 

3. Визначення ступеня формалізації та інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту банку.  

Література: 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання – 2 год. 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Управління фінансами 

банку» виконується самостійно кожним студентом на основі запропонованого переліку 

напрямів роботи. КПІЗ передбачає ґрунтовне аналітичне дослідження певного аспекту 

управління фінансами банку та визначення готовності банку до запровадження 

комплексних технологій управління фінансами на основі знань, отриманих на лекційних та 

практичних заняттях. Метою виконання КПІЗ є поглиблення та закріплення набутих знань, 

а також розвиток навичок науково-дослідної та аналітичної роботи при опрацюванні 

матеріалів економічного характеру. КПІЗ оформлюється у відповідності з встановленими 

вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати 

комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Word та Excel. КПІЗ оцінюється за 100-бальною 

шкалою із врахуванням таких параметрів, як наукова глибина дослідження, якість 

аналітичної роботи, рівень володіння отриманими знаннями, дотримання встановлених 

вимог щодо оформлення. Виконання КПІЗ є одним із обов'язкових складових модулів 

залікового кредиту з дисципліни «Управління фінансами банку». 

1. Еволюція технологій управління у зарубіжних компаніях.  

2. Аналіз використання прогресивних технологій управління фінансово-

економічними процесами у зарубіжній практиці. 

3. Зміст концепції "організаційних рутин" та її зв'язок з управлінськими 

технологіями. 

4. . Основні зарубіжні і вітчизняні концепції фінансового менеджменту.  

5.  Формування нових напрямів фінансового менеджменту.  

6. Розвиток стратегічної складової фінансового менеджменту.  

7.  Можливості використання процесно-структурованого підходу у фінансовому 

менеджменті банку.  

8. Переваги використання технологічного підходу у фінансовому менеджменті 

банку. 

9.  Розвиток еволюційної теорії та її застосування у фінансовому менеджменті 

банку. 

10.  Аналіз інноваційних механізмів кредитування: зарубіжний та вітчизняний 

досвід. 

11.  Запровадження інноваційних депозитних продуктів у вітчизняну практику. 

12.  Сучасні інноваційні тренди у банках та їх характеристика. 

13.  Залучені ресурси банку, оцінювання ефективності їх формування та 

використання, методи управління.  

14.  Розвиток кредитної діяльності банку в сучасних умовах.  

15. Інвестиційна діяльність банку: проблеми і перспективи.  



16. Напрями оптимізації спеціальних технологій управління фінансами банку 

17. Сфера використання моделей організаційної та процесної зрілості.  

18.  Методи оцінювання зрілості організації.  

19.  Проблеми оцінювання рівня готовності фінансових менеджерів банку до 

використання комплексних технологій управління фінансами.  

20.  Критерії відбору показників функціонування банку до складу збалансованої 

системи показників.  

21.  Аналіз використання збалансованої системи показників зарубіжними банками.  

22.  Методики побудови стратегічних карт банку на основі збалансованої системи 

показників. 

Критерії оцінювання КПІЗ. 

Оцінка за виконання студентом КПІЗ встановлюється за 100 бальною шкалою 

наступним чином: 

“Відмінно” (90-100 балів) – повна відповідь на питання (найвища якість письмового 

завдання), яка повинна відповідати таким вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних економічних категорій, законів положень з організації 

діяльності банку в сфері електронної комерції;  вірне розкриття їх змісту, а також механізму 

їх взаємозв’язку і взаємодії; 

3) висвітлення методологічних та практичних аспектів організації  діяльності банків 

щодо надання електронних послуг клієнтам з урахуванням світового та вітчизняного 

досвіду; 

4) уміння користуватись методами наукового, функціонального аналізу явищ та 

процесів, пов’язаних з діяльністю банку, характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

5) демонстрація здатності сформулювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання; 

6) практичне завдання (ситуація) розв’язане в повному обсязі. Обчислення виконані 

без помилок, з поясненням дається повний аналіз розрахунків та досконалі висновки. 

“Добре” у (75-89 балів) , якщо: 

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б один із вище вказаних 

теоретичних пунктів, або якщо: 

2) при  розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 

допущено несуттєві помилки, які явно не впливають на повне розкриття питання, або якщо: 

3) практичне завдання виконане в повному обсязі, але мають місце не істотні помилки 

в обчисленнях, які  незначно вплинули на результати і висновки. 

“Задовільно”, (60-74 балів), якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито два чи три пунктів, зазначених у 

вимогах (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання); 

2) зроблені висновки чи певні визначення неповністю відповідають 

загальновизнаним, порушена логічна послідовність при викладенні відповіді на питання; 

3) практична частина КПІЗу виконана без пояснень та висновків. 

“Незадовільно” (нижче 60 балів), якщо: 

1) характер виконаної теоретичної частини КПІЗу  дає підставу стверджувати, що 

студент неправильно зрозумів зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не 

відповів на нього за змістом, допустивши грубі помилки при відповіді; 

2) практичне завдання не виконане або виконане з помилками які вплинули на хід його 

виконання та висновки. 

 

 

 

 

 



7 Самостійна робота студентів – 108/144 год. 

7.1. Тематика самостійної роботи студентів 
Тематика К-ть годин 

Тема 1. Передумови запровадження технологічного підходу у фінансовому 

менеджменті банку 

1. Тенденції технологізації та еволюція технологій управління фінансово 

економічними процесами. 

2. Розвиток технологій управління економічними суб'єктами. 

3. Теоретичні основи та генезис фінансового менеджменту банку  

4. Тенденції застосування інноваційних технологій управління фінансами банку.  

5. Фінансово-економічні передумови трансформації підходів у фінансовому 

менеджменті банків України: 

6. Методологічні передумови запровадження технологічного підходу у 

фінансовому менеджменті банку. 

7. Сучасний стан технологічних теорій в економічному і фінансовому управлінні.  

8. Розвиток еволюційних теорій. 

9.Виникнення концепції «організаційних рутин» та її застосування у фінансовому 

менеджменті банку. 

18 24 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади технологічного підходу у 

фінансовому менеджменті банку 

1. Теоретико-методологічний базис формування та реалізації технологічного 

підходу у фінансовому менеджменті банку. 

2. Основні підходи до управління фінансами банку  

3. Зміст технологічного підходу у фінансовому менеджменті банку.  

4. Принципи технологічного підходу: відповідність «мета – процес – структура», 

технологічність, типізація, паралельність, гнучкість  

5. Розвиток методичних засад трактування сутності та класифікації технологій 

управління фінансами банку. 

6. Складові методології формування технологій управління фінансами банку  

7. Види та властивості технологій управління фінансами банку. 

18 24 

Тема 3 Ідентифікація стадії життєвого циклу банку як основа 

формування корпоративних та фінансових стратегій його розвитку. 

1. Розвиток теорій життєвого циклу  

2. Врахування специфіки функціонування банку при визначенні стадій його 

життєвого циклу.  

3. Обґрунтування критеріальних характеристик для визначення стадії життєвого 

циклу банку.  

4. Врахування специфіки функціонування банку при визначенні стадій його 

життєвого циклу.  

5.Формування корпоративної та конкурентної стратегій банку з урахуванням стадії 

його життєвого циклу. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і 

функції.  

6.Визначення домінант фінансової стратегії банку залежно від стадії його 

життєвого циклу.. 

 

18 24 

Тема 4.. Врахування циклічності розвитку банку при запровадженні 

спеціальних та комплексних технологій управління фінансами 

1. Показники ефективності здійснення основних банківських операцій  

2.Портфельне інвестування у фондові інструменти.  

3. Формування системи показників для вибору спеціальних технологій управління 

фінансами банку.  

4.Визначення готовності банку до запровадження комплексних технологій 

управління фінансами. Класифікація інструментів грошово-кредитного 

регулювання. 

5.Поняття зрілості системи фінансового менеджменту банку. 

18 24 



6.Визначення рівня ефективності відтворення фінансових ресурсів банку.. 

7.Оцінювання рівня готовності фінансових менеджерів банку до використання 

комплексних технологій управління фінансами Функції мінімальних резервів, їх 

роль. 

8.Визначення ступеня формалізації та інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту банку. 

Тема 5. Розвиток комплексних технологій управління фінансами банку 

1. Місце бюджетування в системі управління банком. 

2. Бюджет як ключовий інструмент технології бюджетування. 

3. Сфера застосування бенчмаркінгу в процесі управління фінансами банку. 
4.Порівняння показників банку-еталона та банку-реципієнта.  

5.Фінансовий контролінг як комплексна технологія управління фінансами банку  

6.Управління фінансами банку на основі збалансованої системи показників. 

7.Склад показників за перспективами збалансованої системи показників: «фінанси», 

«клієнти», «бізнес-процеси», «розвиток персоналу». Економічна сутність та види 

власного капіталу банку. 

8.Методи визначення відстрочених та випереджальних показників у збалансованій 

системі показників. 

16 24 

Тема 6. Фінансове забезпечення технологій управління фінансами банку. 

1. Впровадження технологій управління фінансовою діяльністю банків та 

проблеми його фінансового забезпечення . 

2. Сутність фінансового забезпечення впровадження технологій управління 

фінансовою діяльністю банків. 

3. Аналіз важелів та інструментів фінансового забезпечення впровадження 

технологій управління фінансовою діяльністю банків. 

4. Аналіз можливостей банків України щодо фінансування технологій управління 

фінансовою діяльністю. 

5. Формування змісту та структури системи фінансового забезпечення технологій 

управління фінансовою діяльністю банків.  

6. Системи та методи оцінки фінансової стійкості банків. 

7. Оцінювання фінансового забезпечення впровадження технологій управління 

фінансовою діяльністю банку.  

8. Обґрунтування вибору пріоритетного напрямку фінансування технологій 

управління фінансовою діяльністю банку. 

16 24 

 104 144 

 

7.2. Організація і проведення тренінгу – 4 год. 

 

Виконайте оцінювання рівня готовності фінансових менеджерів банку до використання 

комплексних технологій управління фінансами експертним методом з використанням анкети, 

наведеної далі. Рівень готовності фінансових менеджерів слід визначити за шкалою Г. Раша. 

Допоміжні розрахунки слід виконати за допомогою табл.1. 

Анкета для оцінювання рівня готовності фінансових менеджерів банку до використання 

комплексних технологій управління фінансами Просимо Вас надати відповіді на запитання 

стосовно використання технологій фінансового менеджменту у банку. Будь ласка, підкресліть 

відповідь, яка найбільше відповідає стану справ. 

1. Чи вважаєте Ви за необхідне удосконалювати систему фінансового управління: так; 

ні? 2. Чи плануєте Ви здійснювати зміни в системі фінансового управління найближчим часом: 

так; ні? 3. Чи вважаєте Ви доцільним впровадження комплексних технологій управління 

фінансами у банку: так; ні? 4. Чи маєте Ви навички щодо проведення організаційних змін 

(робота у проектній програмі, здійснення перерозподілу функціональних обов'язків): так; ні? 5. 

Чи здатні Ви чітко встановлювати цілі та визначати пріоритети в процесі управління персоналом: 

так; ні? 6. На Вашу думку, персонал готовий до впровадження комплексних технологій 

управління фінансами: так; ні? 7. Чи маєте Ви достатні вміння та навички створення робочих 

груп, необхідних для поетапного впровадження комплексних технологій управління фінансами: 

так; ні? 8. Чи достатній професійний досвід персоналу для успішного виконання покладених на 



них функцій: так; ні? 9. Чи вважаєте Ви за необхідне здійснювати навчання персоналу в 

процесі впровадження комплексних технологій управління фінансами (проводити семінари та 

тренінги з метою ознайомлення): так; ні? 10. На Вашу думку, впровадження системи 

фінансового контролінгу позитивно вплине на діяльність банківської установи: так; ні?  

                                                                                                                                            Табл.1 

Конвертування результатів опитування в шкалу Г. Раша  

Експерти Питання анкети S1 P1 D1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

P2              

D2              

8. Методи навчання. 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням 

мультимедійного обладнання; практичні заняття; індивідуальні заняття; виконання 

розрахунково-графічних завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в 

Інтернет; виконання КПІЗ. 

 

9. Методи оцінювання. 

В процесі вивчення дисципліни «Управління фінансами банку» використовуються 

наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

- поточне тестування та опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - оцінювання виконання КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

 - залік; 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Управління фінансами 

банку» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 
 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за  

КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 30% 40% 100% 

8 тиждень 14 тиждень 16 тиждень  

1. Усне опитування під 

час  заняття 

(3 теми по 10 балів = 30 

балів) 

2. Письмова робота = 70 

балів 

1. Усне опитування під 

час  заняття 

(6 тем по 5 балів = 30 

балів) 

2. Письмова робота = 70 

балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів. 

2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 балів 

 

 

100 

 



Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

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

 

10. Перелік наочних матеріалів та методичних вказівок. 

№ Найменування Номер теми 

1. Прикладне програмне забезпечення загального 

призначення (засоби Місrosoft Office) 

1-6 

2. Проектор, екран, ноутбук, PowerPoint 1-6 
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