




Анотація
Дисципліна «Фінансовий менеджмент в банку» належить до нормативних навчальних дисциплін

програми  професійної  підготовки  магістрів  з  фінансів,  банківської  справи  та  страхування,  що
орієнтована  на  опанування  студентами  сучасних  методик  управління  фінансовими  аспектами
діяльності банку.

 «Фінансовий  менеджмент  в  банку»  -  спеціальний  курс,  предметом  якого  є  вивчення  суті
управління  банком,  інструментів  цього  управління  з  метою  отримання  прибутку  в  розмірі,  не
нижчому від передбаченого стратегічним та бізнес-планом банку.

Вивчення  курсу  спирається  на  знання,  здобуті  в  процесі  студіювання  курсів  «Банківські
операції»,  «Облік  та  аудит  у  банках»,  «Фінансовий  менеджмент»,  «Аналіз  банківської  діяльності»
тощо.
Ключові  слова: банківський менеджмент,  організаційна  структура  банку,  оперативне  планування,
організаційний  менеджмент,  стратегічне  управління  банком,  стратегія,  тактика,  управління,
фінансовий менеджмент.

Summary
The discipline "Financial Management in the Bank" belongs to the normative disciplines of the program

of professional training of masters in finance, banking and insurance, which is focused on students mastering
modern methods of managing the financial aspects of the bank.

 "Financial management in the bank" - a special course, the subject of which is to study the essence of
bank management,  the tools of this management in order to make a profit  not less than provided by the
strategic and business plan of the bank.

The  study of  the  course  is  based  on the  knowledge  gained  in  the  course  of  studying  the  courses
"Banking", "Accounting and Auditing in Banks", "Financial Management", "Analysis of Banking" and more.

Key  words: bank  management,  organizational  structure  of  the  bank,  operational  planning,
organizational  management,  strategic  management  of  the  bank,  strategy,  tactics,  management,  financial
management.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Мова навчання – українська
Примітка. 
Співвідношення кількості  годин аудиторних занять до самостійної  та індивідуальної  роботи

становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна
робота (30%/ 70%).

Найменування показників
Галузь знань, 

освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 07 Управління
та адміністрування

Варіативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання

Фінансовий менеджмент у
сфері банківської діяльності

Семестр:
Спеціальність  072 Фінанси,

банківська справа та
страхування

2-й
Лекції

24 год.

Загальна кількість годин – 150

Ступінь
магістра

Практичні

Тижневих  годин  для  денної
форми  навчання:  аудиторних
–  2;  самостійної  роботи
студента – 6.

26 год.
Самостійна робота
100 год.

Вид контролю: іспит
http://moodle.mdu.edu.ua/

course/view.php?id=80

Найменування показників
Галузь знань, 

освітній ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів – 5 Галузь знань 07 Управління
та адміністрування

Варіативна

Індивідуальне науково-
дослідне завдання

Фінансовий менеджмент у
сфері банківської діяльності

Семестр:
Спеціальність  072 Фінанси,

банківська справа та
страхування

2-й
Лекції

10 год.

Загальна кількість годин – 150

Ступінь
магістра

Практичні

Тижневих  годин  для  денної
форми  навчання:  аудиторних
–  2;  самостійної  роботи
студента – 6.

10 год.
Самостійна робота
130 год.

Вид контролю: іспит
http://moodle.mdu.edu.ua/

course/view.php?id=80

http://moodle.mdu.edu.ua/
http://moodle.mdu.edu.ua/


2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Мета курсу: формування системи знань з теорії  і  практики управління грошовими

потоками, активами й пасивами, прибутковістю і ризиками банку
Завдання курсу: 
- формування у студентів знань з питань вивчення сутності, цілей і засад фінансового

менеджменту в банку; 
- вивчення організаційної побудови і системи управління банком;
- висвітлення методології стратегічного і оперативного планування в банку;
-  набуття  вмінь  ефективно  використовувати  інструменти  управління  діяльністю

банку.
Передумови для вивчення дисципліни:
Аналіз банківської діяльності, Фінансовий менеджмент.
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.

Програмні результати навчання:
ПР09.  Застосовувати управлінські  навички у сфері  фінансів,  банківської  справи та

страхування.
ПР12.  Обґрунтувати  вибір  варіантів  управлінських  рішень  у  сфері  фінансів,

банківської  справи  та  страхування  та  оцінювати  їх  ефективність  з  урахуванням  цілей,
наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. 

ПР13.  Оцінювати  ступінь  складності  завдань  при  плануванні  діяльності  та
опрацюванні її результатів.

1.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ІІ. Фахові:
СК1.  Здатність  використовувати  фундаментальні  закономірності  розвитку  фінансів,

банківської  справи  та  страхування  у  поєднанні  з  дослідницькими  і  управлінськими
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

СК3.  Здатність  застосовувати  управлінські  навички  у  сфері  фінансів,  банківської
справи та страхування. 

СК4.  Здатність  оцінювати  дієвість  наукового,  аналітичного  і  методичного
інструментарію  для  обґрунтування  управлінських  рішень  у  сфері  фінансів,  банківської
справи та страхування. 

СК5.  Здатність  оцінювати  межі  власної  фахової  компетентності  та  підвищувати
професійну кваліфікацію.

ІІІ. Інтегральна компетентність 
Здатність  розв’язувати  складні  задачі  і  проблеми  у  професійній  діяльності  або  у

процесі  навчання  у  сфері  фінансів,  банківської  справи  та  страхування,  що  передбачає
проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та  характеризується  невизначеністю
умов і вимог.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку
Тема 3. Система планування банківської діяльності
Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку



Тема 5. Управління капіталом банку
Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
Тема 7.Управління кредитним портфелем банку

Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку
Тема 9. Управління активами та пасивами банку
Тема 10. Управління валютним ризиком банку
Тема 11. Управління ліквідністю банку
Тема 12. Управління прибутком банку

Програма навчальної дисципліни
Кредит  1.  Теоретичні  основи фінансового  менеджменту  банку та управління

формуванням ресурсів банку
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
Основні функції і цикл банківського менеджменту. Фінансовий менеджмент та його

місце  в  системі  управління  банком.  Цілі  та  задачі,  стратегія  і  тактика  фінансового
менеджменту  банку.  Об’єкти  та  суб’єкти  фінансового  менеджменту  банку.  Функції  та
принципи  фінансового  менеджменту  банку.  Інформаційне  забезпечення  фінансового
менеджменту.  Фінансова  та  управлінська  звітність  як  основні  джерела  інформації.
Нормативне забезпечення. Трудове забезпечення. Технологічне забезпечення фінансового
менеджменту.

Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку
Сутність  та  функції  стратегічного  менеджменту  банку.  Сутність  та  функції

стратегічного  планування.  Рівні  стратегічного  планування.  Місія  банку  як  основа
стратегічного планування. Визначення стратегічних цілей банку. Аналіз зовнішнього та
внутрішнього  середовища  як  основа  розробки  стратегічного  плану.  Вибір  стратегії
розвитку  банку.  Вимоги  до  стратегічного  плану.  Організаційне  забезпечення
стратегічного менеджменту в банку.

Кредит 2. Механізм управління банком
Тема 3. Система планування банківської діяльності
Місце  планування  в  процесі  управління  банком.  Види  планування.  Тактичне

планування:  сутність  та  призначення.  Основні  складові  компоненти  тактичного  плану.
Побудова фінансового плану банку. Порядок оцінки допустимості та коригування плану.
Бюджет  як  основний  вид  фінансового  плану.  Види  бюджетів  та  їх  класифікація.
Організація процесу бюджетного планування у банку.

Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку
Організаційний  менеджмент  в  банку:  мета  та  основні  складові.  Структура

управління  державним  банком.  Типова  структура  управління  банками  з  недержавною
формою  власності.  Формування  організаційної  структури  банку.  Централізовані  та
децентралізовані  моделі  організації  банківської  діяльності,  їх  переваги  та  недоліки.
Організаційне  забезпечення  управління  ризиками.  Фінансова  структура  банку.  Центр
фінансової відповідальності банку як одиниця фінансової структури банку.

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
Тема 5. Управління капіталом банку
Капітал  та  порядок  його  формування.  Методи  визначення  розміру  капіталу.

Управління капіталом банку. Оцінка і вибір джерела капіталу. Нерозподілений прибуток –
внутрішнє джерело капіталу банку. Дивідендна політика банку та її вплив на внутрішню
капіталізацію  банку.  Зовнішні  джерела  капіталу.  Розробка  емісійної  політики  банку.
Переваги та недоліки субординованого боргу як джерела капіталу. Визначення вартості
залученого капіталу.

Тема 6. Управління зобов’язаннями банку



Сутність  менеджменту  зобов’язань  банку,  його  цілі  і  завдання.  Управління
залученням  ресурсів  банку  з  депозитних  джерел.  Депозитна  політика  банку:  сутність,
значення,  стратегічна  мета  та  завдання.  Методи  реалізації  депозитної  політики  банку.
Управління  недепозитними  ресурсами.  Визначення  вартості  ресурсів,  залучених  з
недепозитних джерел. Фактори, що впливають на вибір недепозитного джерела коштів.

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
Тема 7.Управління кредитним портфелем банку
Управління кредитним портфелем: мета, суб’єкти та об’єкти. Методичні вимоги до

управління  кредитним портфелем банку.  Механізм формування  та  реалізації  кредитної
політики банку. Визначення кредитного ризику банку та його види. Компоненти системи
управління кредитним ризиком банку. Ціноутворення банківських кредитів. Управління
проблемними  кредитами.  Раннє  виявлення  проблемних  кредитів.  Розробка  комплексу
заходів з погашення проблемної заборгованості.

Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку
Інвестиційний портфель банку: його структура, функції та основні характеристики.

Мета і завдання управління інвестиційним портфелем банку. Інвестиційна політика банку:
сутність  та  значення.  Основні  засади  формування  портфеля  цінних  паперів  банку.
Моніторинг портфеля. Основні методи управління портфелем цінних паперів в залежності
від мети банку та обраної політики на фондовому ринку.

Тема 9. Управління активами та пасивами банку
Структура  активів  банку  та  основні  принципи  управління  ними.  Стратегія

управління  активами.  Структура  пасивів.  Стратегія  управління  пасивами.  Поняття,
загальні  принципи  та  цілі  організації  управління  активами  та  пасивами  банку.  Вплив
регулюючої функції НБУ на управління активами та пасивами банку.

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
Тема 10. Управління валютним ризиком банку
Сутність та види валютного ризику банку. Основні завдання управління валютною

позицією  банку.  Види  валютних  позицій  банку.  Наслідки  зміни  курсу  при  відкритій
валютній  позиції  банку.  Регулювання  валютних  операцій  з  боку  держави,  зокрема
Національним банком України. Методи управління валютною позицією банку.

Тема 11. Управління ліквідністю банку
Поняття  ліквідності  банку  та  її  функції.  Визначення  цілей  та  завдань  управління

ліквідністю банку. Встановлення лімітів для підтримки ліквідності банку на належному
рівні.  Розрахунок  потреби  у  ліквідних  коштах  банку.  Попит  та  пропозиція  ліквідних
коштів  банку.  Прийняття  управлінських  рішень  за  результатами  визначення  потреби
банку в ліквідних коштах. Основні стратегії управління ліквідними коштами.

Тема 12. Управління прибутком банку
Мета управління прибутком банку та його основні завдання. Управління процесом

формування прибутку банку. Управління витратами банку. Управління доходами банку.
Управління  податковими  платежами.  Контроль  за  формуванням  прибутку  банку.
Управління  процесом  використання  прибутку  банку.  Стратегічна  та  тактична  мета
управління розподілом прибутку. Сутність та принципи розподілу прибутку. актори, що
впливають на розподіл прибутку.

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин

усьо
го

в т.ч.
л п с.р

Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 14 2 2 10



Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 16 2 4 10
Усього: 30 4 6 20

Кредит 2. Механізм управління банком
Тема 3. Система планування банківської діяльності 14 2 2 10
Тема  4.  Органи  управління  та  організаційна  структура
банку

16 4 4 8

Усього: 30 6 6 18
Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
Тема 5. Управління капіталом банку 14 2 2 8
Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 16 4 4 8

Усього: 30 6 6 16
Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 10 2 2 6
Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 10 1 1 8
Тема 9. Управління активами та пасивами банку 10 1 1 8

Усього: 30 4 4 22
Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
Тема 10. Управління валютним ризиком банку 10 2 2 6
Тема 11. Управління ліквідністю банку 10 1 1 8
Тема 12. Управління прибутком банку 10 1 1 8

Усього: 30 4 4 22

Заочна форма навчання

Назви кредитів і тем
Кількість годин

усьо
го

в т.ч.
л п с.р

Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 15 1 1 13
Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26
Кредит 2. Механізм управління банком
Тема 3. Система планування банківської діяльності 15 1 1 13
Тема  4.  Органи  управління  та  організаційна  структура
банку

15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26
Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
Тема 5. Управління капіталом банку 15 1 1 13
Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26
Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 10 1 1 8
Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 10 - - 10
Тема 9. Управління активами та пасивами банку 10 1 1 8

Усього: 30 2 2 26
Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
Тема 10. Управління валютним ризиком банку 10 1 1 8
Тема 11. Управління ліквідністю банку 10 - - 10
Тема 12. Управління прибутком банку 10 1 1 8

Усього: 30 2 2 26



4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№ з/
п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку

1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 2
2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 2

Кредит 2. Механізм управління банком
3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 2
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 4

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 2
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 4

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 2
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 1
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 1

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 2
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку 1
12 Тема 12. Управління прибутком банку 1

Усього: 24
Заочна форма навчання

№ з/
п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту банку та управління

формуванням ресурсів банку
1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 1
2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 1

Кредит 2. Механізм управління банком
3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 1
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 1

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 1
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 1

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 1
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку -
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 1

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 1
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку -
12 Тема 12. Управління прибутком банку 1

Усього: 10
5. Теми практичних занять

Денна форма навчання
№ з/

п
Назва теми

Кількість
годин



Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку

1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 2
2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 4

Кредит 2. Механізм управління банком
3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 2
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 4

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 2
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 4

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 2
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 1
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 1

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 2
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку 1
12 Тема 12. Управління прибутком банку 1

Усього: 26
Заочна форма навчання

№ з/
п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку

1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 1
2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 1

Кредит 2. Механізм управління банком
3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 1
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 1

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 1
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 1

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 1
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку -
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 1

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 1
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку -
12 Тема 12. Управління прибутком банку 1

Усього: 10
6. Лабораторні заняття

Не передбачено навчальним планом

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№ з/
п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку

1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 10



2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 10
Кредит 2. Механізм управління банком

3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 10
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 8

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 8
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 8

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 6
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 8
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 8

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 6
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку 8
12 Тема 12. Управління прибутком банку 8

Усього: 100
Заочна форма навчання

№ з/
п

Назва теми
Кількість

годин
Кредит  1.  Теоретичні  основи  фінансового  менеджменту  банку  та  управління
формуванням ресурсів банку

1 Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку 13
2 Тема 2. Стратегічне управління діяльністю банку 13

Кредит 2. Механізм управління банком
3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 13
4 Тема 4. Органи управління та організаційна структура банку 13

Кредит 3. Механізм управління пасивами банку
5 Тема 5. Управління капіталом банку 13
6 Тема 6. Управління зобов’язаннями банку 13

Кредит 4. Управління розміщенням ресурсів банку
7 Тема 7. Управління кредитним портфелем банку 8
8 Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку 10
9 Тема 9. Управління активами та пасивами банку 8

Кредит 5. Управління процесом формування прибутку банку
10 Тема 10. Управління валютним ризиком банку 8
11 Тема 11. Управління ліквідністю банку 10
12 Тема 12. Управління прибутком банку 8

Усього: 130
8. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка  доповіді  з  проведенням  аналізу  банківської  діяльності  за

індивідуальною звітністю комерційного банку (для студентів ДФН).
Підготовка та захист контрольної роботи:
Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійно вирішувати

задачі  практичного  спрямування  за  тематикою  дисципліни.  Перевірити  і  закріпити
отримані  студентами  теоретичні  знання,  навчити  їх  систематизувати  ці  знання  і
застосувати при дослідженні конкретної теми.

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;



3) при розрахунках використовується звітність реально функціонуючих комерційних
банків.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми  поточного  та  підсумкового  контролю.  Комплексна  діагностика  знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного  й  підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,
групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,  самоконтроль).  Завданням
поточного  контролю  є  систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти,  складання  конспекту  рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  залік)  є  перевірка  глибини  засвоєння
студентом програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту  виставляється  відмінно якщо  він  глибоко  засвоїв  основні  поняття,

повністю опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
помилок  виконує  навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища  і
процеси,  що  відбуваються  у  банківській  сфері  та  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту  виставляється  дуже добре якщо він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
суттєвих помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і
процеси,  що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні
узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних  навчальних  дисциплін  інформацію  у  відповідях  на  поставлені  питання,  без
суттєвих помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями
вміє аналізувати явища і процеси, що відбуваються у банківській сфері,  та в основному
робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою  літературою,  може  іноді  залучати  знання  та  інформацію  з  інших
навчальних дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту виставляється  задовільно якщо він не точно і не повно засвоїв основні
поняття,  суть  аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,



недостатньо ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання
та  інформацію  з  інших  навчальних  дисциплін,  правильні  узагальнення  та  висновки
робить, як правило, з допомогою викладача

Оцінка  за  виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання,  завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість  балів  у  кінці  семестру повинна  складати  від  250  до  500  балів  (за  5
кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів.
Поточне тестування та самостійна робота

Контрол
ьна

робота
Іспит

Накоп
ичува
льні
бали/
сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11Т12

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 500
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Методи навчання
Усний  виклад  матеріалу:  наукова  розповідь,  спрямована  на  аналіз  фактичного

матеріалу;  пояснення − вербальний метод навчання,  за допомогою якого розкривається
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та
додатковими  джерелами,   спостереження  над  усним  мовленням,  спостереження  над
мовним матеріалом,  порівняльний аналіз,  виразне  читання  текстів;  ілюстрація  − метод
навчання,  який  передбачає  показ  предметів  і  процесів  у  їх  символічному  зображенні
(малюнки, схеми, графіки та ін.).

11. Рекомендована література
Базова

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ /
Верховна Рада України. URL: http://www. rada.gov.ua (дата звернення 26.08.2020)

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми створення
банків  та розміру статутного капіталу:  Закон України від 14 вересня 2006 р.  № 133-V
Верховна Рада України. URL: http://www. rada.gov.ua (дата звернення 26.08.2020)

3. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-XIV
Верховна Рада України. URL: http://www. rada.gov.ua (дата звернення 26.08.2020)

4.  Про  затвердження  Інструкції  про  порядок  регулювання  діяльності  банків  в
Україні: Постанова НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 / Національний банк України. URL:
http://www.bank.rada.gov.ua (дата звернення 26.08.2020)

5.  Про затвердження Положення про застосування Національним банком України
заходів впливу за порушення банківського законодавства:  Постанова НБУ від  28 серпня
2001  р.  №  369  /  Національний  банк  України.  URL:  http://www.bank.rada.gov.ua  (дата
звернення 26.08.2020)

6.  Про  затвердження  Положення  про  порядок  здійснення  банком  операцій  з
векселями в національній валюті на території України: Постанова НБУ від 16 грудня 2002
р. № 508: Національний банк України. URL: http://www.bank.rada.gov.ua (дата звернення
26.08.2020)

Допоміжна
1. Банківський менеджмент: підручник для студентів економічних спеціальностей /

за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка, Київ. 2015. 831 с. 
2.  Данік  Н.В.  Вплив  достатності  капіталу  на  показники  стійкості  комерційного

банку.  Міжнародний  науково-практичний  журнал:  «Сучасні  проблеми  регіонального
розвитку». 2014 р.  № 1. С. 27-28



13. Інформаційні ресурси
1. Данік Н.В. Зміст курсу «Фінансовий менеджмент у банку». Персональний Web –

ресурс  викладача.  Інтернет  –  ресурс.  –  Джерело  доступу  [http://
http://eco.mdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=135:danik-
&catid=40:teacher-finances&Itemid=72]
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