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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

  

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом 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  

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 менеджмент  

Фінансовий ринок Ринок фінансових послуг 

Аналіз банківської діяльності Страховий менеджмент 

Фінанси  Фінансова безпека 

Гроші і кредит Управління фінансовими ризиками 

Корпоративні фінанси  

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 
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навички у сфері фінансів, банківської 

справи, митної, податкової справи та 

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.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Банківський менеджмент» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

07 Управління та адміністрування 

 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна дисципліна циклу професійної 

та практичної підготовки 

 

спеціальність :  072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

освітня програма:   "Фінанси, митна та 

податкова справа "                     

 

Освітній ступінь «магістр» 

Курс: 2  

Семестр: 1 

Методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота,  

ІНДЗ, Інтернет, розв’язування задач тощо 

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 
Практи

чні 

Самостійн

а робота 

(СРС) 

Індивідуал

ьна робота 

студента 

(ІР) 

3 90 32 16 16 40 18 

Кількість  

тижневих годин 

 

Кількість змістових модулів Вид контролю 

4(2/2) 9 екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 3.  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 

 

 

 

 

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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РОЗДІЛ 4.  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. 

 

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. 
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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. 

 

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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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ  

РОБОТИ 

№ 

розділ

у, 

теми 

(зміст

ові 

модулі

) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  

ОПП 
Розподіл аудиторних годин 

В
сь

о
г
о

  

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

С
ем

ін
а

р
и

, 
 

Ауд

итор 

ні 

СРС/ 

ІР  

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1.  
Теоретичні основи 

менеджменту у банку 
9 3 6/- 1  2 

2.  

Теоретичні основи 

менеджменту у банку 

Організація банківської 

діяльності 

7 3 4/- 1 2  

3.  
Система планування 

банківської діяльності 
7 3 4/- 2 1  

4.  
 Управління власним 

капіталом банку 
7 3 4/- 2 1  

5.  
Управління пасивами 

банку 
8 4 4/- 2 2  

6.  

Управління активами та 

позабалансовою 

діяльністю банку 

8 4 4/- 2 2  

7.  
Управління активами та 

пасивами банку 
8 4 4/- 2 2  

8.  
Управління банківськими 

ризиками 
10 4 6/- 2 2  

9.  
Управління ліквідністю 

банку 
8 4 4/- 2 2  

        

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) 
-/18  -/18    

Разом годин 90 32 40/18 16 14 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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
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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РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 

п/п 
Тема  

К-ть 

годин 

1.  
Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку 

Тема 2. Організація банківської діяльності 
2 

2.  Тема 3. Система планування банківської діяльності 2 

3.  Тема 4.  Управління власним капіталом банку 2 

4.  Тема 5. Управління пасивами банку 2 

5.  
Тема 6. Управління активами та позабалансовою діяльністю 

банку 
2 

6.  Тема 7. Управління активами та пасивами банку 2 

7.  Тема 8. Управління банківськими ризиками 2 

8.  Тема 9. Управління ліквідністю банку 2 

Разом 16 

 

7.2. Календарно-тематичний план практичних (семінарських) занять  

 

№ 

п/п 
Тема  

К-ть 

годин 

1.  
Семінарське заняття 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку 
2 

2.  

Практичне заняття 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку 

Тема 2. Організація банківської діяльності 
2 

3.  

Практичне заняття  

Тема 3. Система планування банківської діяльності 

Тема 4.  Управління власним капіталом банку 
2 

4.  
Практичне заняття 

Тема 5. Управління пасивами банку 
2 

5.  

Практичне заняття 

Тема 6. Управління активами та позабалансовою діяльністю 

банку 
2 

6.  
Практичне заняття 

Тема 7. Управління активами та пасивами банку 
2 

7.  
Практичне заняття 

Тема 8. Управління банківськими ризиками 
2 

8.  
Практичне заняття  

Тема 9. Управління ліквідністю банку 
2 

Разом 16 

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
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
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


 14 

7.3  Графік  консультацій 
 

№ 

з/п 
Назва розділу, теми, зміст консультації 

Кількість 

 годин  

1.  

Консультація з організації та виконанню самостійної роботи 

студентів, підготовці до занять, опрацюванню рекомендованої 

літератури 

1 

2.  
Консультація з підготовки до : Теми 4 Управління власним 

капіталом банку 
1 

3.  
Консультація з підготовки до: Теми 6. Управління активами та 

позабалансовою діяльністю банку 
1 

4.  
Консультація з підготовки до: Теми 8. Управління 

банківськими ризиками 
1 

5.  Передекзаменаційна консультація 1 

Разом годин 5 

Примітка: кількість годин, відведених на консультації: 6% від освітньої програми 

(денна форма навчання), 12% від освітньої програми (заочна форма навчання). 

РОЗДІЛ 8.   ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Менеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти і принципи 

банківського менеджменту.  

2. Напрями діяльності банківського менеджменту, його види.  

3. Функції менеджменту банківської установи.  

4. Інструментарій фінансового менеджменту у банку, його принципи та 

завдання. 

5. Сутність і зміст організації банківської діяльності.  

6. Принципи організаційного процесу в банку. 

7.  Типи систем управління банком.  

8. Види організаційних структур банківських установ.  

9. Причини і фактори зміни організаційної структури банків.  

10. Суб’єкти управління банку та їх повноваження. 

11. Сутність  та види планування у банку. 

12.  Стратегічне планування у банку, його етапи.  

13. Тактичне планування.  

14. Складання бізнес-плану в банках.  

15. Фінансове планування і бюджетування.  

16. Суть і призначення власного капіталу банку.  

17. Види власного банківського капіталу та методи оцінювання його вартості.  

18. Визначення адекватності власних коштів банку:  Базельська конвенція та 

вітчизняна практика.  
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19. Новітні вимоги до визначення адекватності власного капіталу банківських 

установ. 

20.  Методи управління власним капіталом банку.  

21. Склад і структура  пасивів банку.  

22. Управління депозитним портфелем банку.  

23. Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках.   

24. Системний зв’язок політики банку з мобілізації ресурсів.  

25. Організація  управління зобов’язаннями банків.  

26. Характеристика активів банку. 

27.  Сутність управління банківськими активами.  

28.  Управління кредитним портфелем банку.  

29. Процес кредитування.  

30. Кредитна політика банку.  

31. Ціноутворення на ринку банківських кредитів.  

32. Методи встановлення ставки за кредитом.  

33. Управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і активна 

інвестиційна стратегія.  

34. Типи портфелів цінних паперів.  

35. Еволюція підходів до управління фінансовими потоками від активнх та 

пасивних операцій.  

36. Інтегрований підхід до управління. 

37.  Принципи управління фінансовими потоками банку. 

38.  Стратегії та методи управління активами і пасивами (УАП).  

39. Геп-менеджмент. 

40.  Дюрація.  

41. Система аналітичних показників, що використовуються при УАП.  

42. Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції.  

43. Управління ліквідністю в  банківських установах.  

44. Фактори впливу на банківську ліквідність.  

45. Теорії управління банківською ліквідністю.  

46. Методи та стратегії менеджменту ліквідності банку.  

47. Менеджмент грошової позиції банку.  

48. Сутність та класифікація ризиків  у банківській діяльності.  

49. Організація управління банківськими ризиками.  

50. Організація управління банківськими ризиками. 

51.  Методи управління ризиками.  

52. Система ризик-менеджменту в банку.  

53. Система управління кредитним ризиком у банківських установах.  

54. Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності в банку. 

55.  Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності.  
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РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання 

сформованих компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та 

оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими 

наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою). Відповідно 

до Положення контрольні заходи включають: 

Відповідно до Положення система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує такі види занять як лекційні,  

семінарські/практичні заняття, виконання самостійної роботи і 

індивідуальної роботи (ІР),  а також модульної контрольної роботи.  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів 

включає суму оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та 

індивідуальну роботу (максимальна кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів 

включає модульну контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 
 

 
 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

 
Поточний контроль 
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Семінари/практичні, бали 
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и
 

Р
а
зо

м
 б

а
л

и
 

п
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н

т
р

о
л

ю
 

Теми № 

1,2 3 4 5 6 7 8 9     

5 5 5 5 5 5 5 5 10 50 50 100 

 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 

20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують декілька 

видів письмових робіт (есе, індивідуальну роботу). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 
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письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 

карантин ) навчання може відбуватись в онлайн формі. Студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 

 

9.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання 

знань студентів 

№ 

п/п 
Види робіт Бали 

рейтингу 

1. Бали поточної успішності за участь у практичних 

заняттях  і критерії оцінки 

Від 0 до 5 

  Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. 

5 

 Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

висвітленні окремих питань недостатньо повно приводить 

аргументи, допускає окремі неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

4 

 Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним 

матеріалом, володіє основним змістом тем курсу під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання додаткової літератури, допускає окремі істотні 

неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

 Незадовільно («2») – студент фрагментарно, поверхово 

володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та 

письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та 

обґрунтування, допускає суттєві неточності, правильно 

2 
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вирішив меншу частину тестових завдань 

 Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом, не в змозі висвітлити зміст більшості питань 

теми.  Допущені грубі помилки і студент не може їх 

виправити. Практична робота вимагає повторного 

відпрацювання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС)  

 Самостійна робота студентів, яка передбачена з теми поряд з 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу контролюється на 

семінарах та під час підсумкового семестрового контролю. 

 

3. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 10 балів 

 Робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями 

та висновками і в повному обсязі 

Студент  самостійно може формулювати висновки за 

результатами проведеного дослідження; присутній творчий 

підхід та використано новітні інформаційні технології. 

8-10 

 Робота  захищена, але виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
6-7 

 Робота  не захищена та виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог 
4-5 

 Робота  не захищена та виконана з порушенням Методичних 

рекомендацій 
1-3 

 Індивідуальна робота студента не виконана 

 
0-1 

4.  Екзамен 

Критерії оцінювання  
До 50 

балів 

1.    Перший рівень - це теоретичні питання, що мають по чотири 

варіанти відповідей, з яких одна є правильною. Завдання з 

вибором   відповіді   вважається   виконаним   правильно,  якщо  в   

картці тестування   записано   тільки   номер   правильної  

відповіді.    

10 

2. Другий   рівень   -  завдання   з визначення терміну.  

Оцінювання завдань другого рівня проводиться: 

Завдання вважається виконаним, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. Повна відповідь на питання, яка 

свідчить про тверде засвоєння програмного матеріалу 

20 

Відповідь неповна, безсистемна, має суттєві помилки; вона 

свідчить про те, що студент засвоїв лише основну частину 

програмного матеріалу, у нього виникають труднощі при 

викладенні відповіді на питання 

 

Студент зовсім не відповідає на поставлене питання або  
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відповідає неправильно 

3. Третій рівень  - надання розгорнутої відповіді на питання, 

виконання задачі  
20 

Оцінювання завдань третього рівня проводиться: 

Завдання  вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним 

обґрунтуванням та надано розгорнуті висновки  

Питання розкрито досить глибоко й повно, що свідчить про повне 

засвоєння програмного матеріалу; відповідь – на рівні 

самостійних роздумів з елементами творчого мислення, вміння 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати 

та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на 

певне питання; використовуються фактичні та статистичні дані, 

які потверджують тези відповіді на питання; демонструється 

знання законодавчих та нормативних актів, підручників, 

посібників На теоретичне питання дано вичерпну відповідь. 

 

Завдання вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання підкріплено правильним теоретичним 

обґрунтуванням, однак не надано розгорнуті висновки 

Досить повна відповідь на питання, яка свідчить про тверде 

засвоєння програмного матеріалу; демонструється знання 

законодавчих та нормативних актів, підручників, посібників, 

вміле володіння термінологією, елементами економічного аналізу 

15 

Завдання  вирішено повністю з точки зору математичного 

розрахунку хід розв’язання не підкріплено правильним 

теоретичним обґрунтуванням (або підкріплено помилковим 

теоретичним обґрунтуванням) та не надані розгорнуті висновки 

Студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених 

вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні 

цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; 

питання викладене недостатньо глибоко, в занадто стислій формі 

10 

Студент  зовсім не відповідає на поставлене питання або 

відповідає неправильно; у відповіді відсутні необхідні докази та 

аргументи; зроблені висновки не відповідають 

загальновизначеним, є помилковими 

0-5 
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9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 

дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 

задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 

незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою 

відображається у  відомості обліку успішності та іншої академічної 

документації. 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни „Аналіз банківської системи” 

включає: 

 

 Державні стандарти освіти 

 Навчальні та робочі навчальні плани 

 Навчальна програма 

 Робоча програма 

 Опорний конспект лекцій 

 Завдання та методичні вказівки до практичних занять 

 Методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної 

роботи (ІНДЗ) 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали 

 Підручники і навчальні посібники 

 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. 

Студентам під час лекцій роздається друкований матеріал, виділяються 

головні висновки з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам 
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даються питання для самостійного обмірковування. Студенти здійснюють 

коментарі самостійно або за участю викладача. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання 

з дисципліни 
Методи активізації процесу навчання Практичне застосування навчальних 

технологій 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, використовується досвід 

зарубіжних навчальних закладів. Студентам    

під час лекцій роздається друкований матеріал, 

виділяються головні висновки з питань, що 

розглядаються. При читанні лекцій студентам   

даються питання для самостійного 

розмірковування, на які лектор відповідає сам, 

не чекаючи відповідей студентів. 

Тема 3. Система планування банківської 

діяльності 

Проблемні питання: 
1. У чому полягає сутність стратегічного 

планування у банку 

2. Основні  елементи та етапи складання 

бізнес- плану у банку. 

Мозкові атаки 

Мозкові атаки - метод розв'язання 

невідкладних завдань, сутність якого полягає 

в тому, щоб висловити якомога більшу 

кількість ідей за дуже обмежений проміжок 

часу, обговорити і здійснити їх селекцію 

Тема 6. Управління активами та 

позабалансовою 

діяльністю банку 

1. Мозкова атака щодо визначення 

основних відмінностей між активною і 

пасивною інвестиційною стратегією 

банку. 

2. Мозкова атака щодо визначення 

основних відмінностей між різними 

методами ціноутворення за кредитами. 

 Тема 9. Управління ліквідністю банку 

1. Мозкова атака щодо визначення 

ліквідності банку та нових підходів до 

її визначення. 

Кейс-метод 

Кейс-метод - метод аналізу конкретних 

ситуацій, який дає змогу наблизити процес 

навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд 

виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, 

проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 

вивчення навчального матеріалу 

Тема 9. Аналіз фінансової стійкості і 

надійності банку 

 

1. Оцінити методи управління 

кредитними ризиками конкретного 

банку  

2. Встановити основні відмінності 

операцій хеджування і страхування 

банківських ризиків 
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РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет із законодавства України 

стосовно аналізу банківської діяльності 

Ресурси мережі ЛНУ з навчальної 

дисципліни  

„Банківський менеджмент " 

 

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/  

2. Банківське законодавство та регуляторна 

діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?ar

t_id=65247&cat_id=36580 

3. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua  

4. Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua/control/  

5. Газета «Все про бухгалтерський облік» 

http://www.vobu.com.ua  

6. Газета «Урядовий кур’єр» 

http://www.ukurier.gov.ua/  

7. Журнал «Вісник НБУ» 

https://journal.bank.gov.ua/ 

8. Міністерство фінансів України 

http://www.minfm.gov.ua 

9. Нормативні акти України - законодавство для 

практиків http://www.nau.kiev.ua  

10. Офіційний вісник України 

http://www.gdo.kiev.ua  

11. Інтернет-ресурс «Все про банки України» 

www.uabanker.net  

12. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової 

системи www.pfts.kiev.ua  

13. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків 

www.aub.com.ua  

14. Oсновнi показники діяльності банків України 

[Електронний ресурс].-Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?

art_id=36807  

15. Дані фінансової звітності банків України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/categor

y?cat_id=6407  

16. Статистика 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?

art_id=65162 

 Програма навчальної 

дисципліни „ Банківський 

менеджмент " 

 Робоча програма з 

навчальної дисципліни „ 

Банківський менеджмент " 

 Методичні рекомендації до 

проведення практичних занять з 

дисципліни „Банківський 

менеджмент " 

 Методичні рекомендації з 

виконання самостійної роботи 

студента (СРС) 

 Методичні рекомендації  до 

виконання індивідуальної роботи 

студента  

 Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної дисципліни  
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