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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» є 

теоретичні і практичні аспекти виникнення, сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця в галузі управління та адміністрування. 

 

 

Мета навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» є формування 

теоретико-економічного підходу до проблем, завдань і методів банківського 
менеджменту, а також безпосереднє вивчення конкретних заходів щодо аналізу 
й управління банківською діяльністю. 

 

 
 

Основні завдання навчальної дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» полягають у: 

‒ визначення сутності та змісту банківського менеджменту; 
‒ опрацювання основних категорій та характеристик банківського 

менеджменту; 
‒ вивчення функцій банківського менеджменту; 
‒ вивчення організації управління банківською діяльністю 
‒ визначення проблем і перспектив розвитку банківського менеджменту в 

Україні; 
‒ вивчення методів та способів управління активами та пасивами банку, 

його ризиками; 
‒ набуття практичних навичок оперативного управління ліквідністю банку. 

 
1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінансовий ринок Фінансовий менеджмент 

Аналіз банківської діяльності Ринок фінансових послуг 

Фінанси  Страховий менеджмент 

Гроші і кредит Фінансова безпека 

Корпоративні фінанси Управління фінансовими ризиками 

Банківська система  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності Результати навчання 

ІК1. Здатність розв'язувати складні 

задачі і проблеми в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю 

умов і вимог до професійної, 

навчальної або дослідницької 

діяльності 

ПРН2. Знати на рівні новітніх досягнень 

основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, 

банківської справи, митної, податкової 

справи та страхування.  

 

ЗК03. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні 

ПРН3. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності.  

СК03. Здатність застосовувати 

управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи, митної, 

податкової справи та страхування. 

ПРН4. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в сфері 

фінансів, банківської справи, митної, 

податкової справи та страхування 

 

СК04. Здатність оцінювати дієвість 

наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської 

справи, митної, податкової справи та 

страхування 

ПРН6. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у фахових 

дискусіях.  

СК07. Здатність до пошуку, 

використання та інтерпретації 

інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи, митної, податкової справи та 

страхування 

ПРН7. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності  

 

СК09. Здатність розробляти технічні 

завдання для проектування 

інформаційних систем у сфері 

фінансів, банківської справи, митної, 

податкової справи та страхування. 

ПРН8. Вміти застосовувати інноваційні 

підходи у сфері фінансів, банківської 

справи, митної, податкової справи та 

страхування та управляти ними.  
 

 ПРН9. Застосовувати управлінські 

навички у сфері фінансів, банківської 

справи, митної, податкової справи та 
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страхування.  

 ПР10. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання.  

 ПРН11. Застосовувати поглиблені 

знання в сфері фінансового, 

банківського, страхового, податкового 

менеджменту, менеджменту управління 

зовнішньоекономічною та митною 

діяльністю для прийняття рішень.  

 ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів 

управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи, митної, податкової 

справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент має: 
а) знати 

- фундаментальні закономірності розвитку фінансів та банківської справи у 

поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності; 

- особливості функціонування  банків у системі ринкових відносин та 

здійснювати адаптацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності;   

- принципи, методи та інструменти аналізу інформації, необхідної для 

вирішення професійних та наукових завдань у сфері фінансів та банківської 

справи; 

б) вміти 

- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення фінансово-економічних задач; 

- формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію; 

- використовувати професійну аргументацію при обґрунтуванні вибору 

варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та 

оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, 

законодавчих та етичних аспектів; 

- абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

особливостей поведінки суб’єктів банківської системи. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Теоретичні основи менеджменту у банку 
2.  Організація банківської діяльності 
3.  Система планування банківської діяльності 
4.   Управління власним капіталом банку 
5.  Управління пасивами банку 
6.  Управління активами та позабалансовою діяльністю банку 
7.  Управління активами та пасивами банку 
8.  Управління банківськими ризиками 
9.  Управління ліквідністю банку 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку  
 

Банківський менеджмент, елементи банківського менеджменту: суб’єкти, 

об’єкти і фактори впливу, організаційний менеджмент, фінансовий 

менеджмент, функції банківського менеджменту, інструментарій банківського 

менеджменту, методи, принципи, засоби, цілі і завдання банківського 

менеджменту, «магічний трикутник» цілей банку,  правові основи 

менеджменту у банку, особливості менеджменту банків в умовах сучасної 

економіки України. 

 

Тема 2. Організація банківської діяльності 

 

Організація банку, організаційні структури, органи управління банку, типи 

систем управління банком, види організаційних структур банку, профіт-

центри, фронт-офіс, бек-офіс, хед-офіс, «гуртовий» банк, «роздрібний» банк, 

Причини і фактори зміни організаційної структури банків, сучасні тенденції у 

формуванні організаційних структур банків. 

 

Тема 3. Система планування банківської діяльності 

 

Сутність планування у банку, види планування у банківській установі, 

стратегічне планування у банку, його етапи, тактичне планування, складання 

бізнес-плану  у банках, фінансове планування і бюджетування. 

 

 

 

 

 

file:///D:/Робота/Програми%202020-2021/Банківський%20менеджмент/Інтернет/Підручник%202017.docx%23_TOC_250052
file:///D:/Робота/Програми%202020-2021/Банківський%20менеджмент/Інтернет/Підручник%202017.docx%23_TOC_250051
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Тема 4. Управління власним капіталом банку  
 

 

Суть   і    призначення   власного  капіталу банків. Види банківського 

капіталу,  функції та методи оцінювання його вартості, визначення адекватності 

власних коштів банку: Базельська конвенція та вітчизняна практика, новітні 

вимоги до визначення адекватності власного капіталу банківських установ, 

методи управління власним капіталом банку. 

 

Тема 5. Управління пасивами банку 

 

Банківські пасиви, зобов’язання банку, залучені ресурси, запозичені 

ресурси, політика банку щодо мобілізації пасивів, організація управління 

банківськими зобов’язаннями, цінові й нецінові методи управління 

банківськими пасивами, депозитна політика банку, методи та інструменти 

управління залученими ресурсами, формування оптимальної структури пасивів 

банку. 

 

Тема 6. Управління активами та позабалансовою 

діяльністю банку 

 

Активи, первинні резерви, касові активи, вторинні резерви, дохідні 

(робочі) активи, капіталізовані активи, інвестиційні активи, високоліквідні, 

ліквідні і малоліквідні активи, якість активів, показники якості активів, 

управління кредитним портфелем банку, методи встановлення процентної 

ставки за кредитом, управління портфелем цінних паперів банку, інвестиційні 

стратегії в банку, управління позабалансовою діяльністю банку, механізм 

сек’юритизації. 

 

 

Тема 7. Управління активами та пасивами банку 
 

Управління активами і пасивами банку, фінансові потоки банку, активи і 

пасиви, чутливі до змін у процентних ставках, збалансована стратегія 

управління активами-пасивами, незбалансована стратегія управління активами-

пасивами, геп-метод, дисбаланс, дюрація, імунізація, валютний метчинг, 

казначейство, комітет з управління активами і пасивами банку (ALCO), 

інтегративні показники управління активами і пасивами, аналітичні показники 

прибутковості, аналітичні показники ризиковості. 

 

Тема 8. Управління банківськими ризиками 

 

Ризики банку; фінансові ризики; функціональні ризики; ризики 

неліквідності; ринкові ризики; ризик позиції; процентний ризик; хеджування 

ризиків; управління банківськими ризиками; планування ризиків; деривативи. 
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Тема 9. Управління ліквідністю банку 
 

 

 

Ліквідність банку; теорії ліквідності; ліквідна позиція бан- ку; розрив 

ліквідності; стратегії управління ліквідністю; способи оцінювання потреби 

банку ліквідних коштах; метод джерел і напрямів використання коштів; метод 

структури коштів; коефіцієнтний метод; управління ліквідністю на макрорівні. 
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