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Опис дисципліни 
 
Дисципліна "Управління фінансами в банківських установах" спрямована на формування в аспірантів  
системи теоретичних основ і практичних навичок щодо системи управління банківською діяльністю, 
зокрема знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, активами і пасивами, 
прибутковістю та ризиками банку, а також формування умінь використовувати банківські та 
управлінські технології, які дадуть змогу ефективно використовувати сучасні фінансові інструменти та 
забезпечувати фінансову стійкість банківської установи. Дисципліна зорієнтована також  на пошук 
взаємозв’язків та взаємозалежностей між механізмами ухвалення управлінських рішень в напрямі 
процесів акумулювання, розміщення коштів, встановлення і забезпечення оптимального рівня 
прибутковості, ліквідності та ризику в банках. 
 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Мета Завдання 

1/ 1 1. Основні засади 
фінансового менедж-
менту в банку 

Розуміти сутність, цілі і провідні засади 
фінансового менеджменту в банку Знати 
механізми управління банківськими процесами. 
Уміти формувати здатність застосовувати 
методичний інструментарій управління 
фінансами в банку. Уміти здійснювати 
управління банківськими операціями.  

Тести, 
питання  

3/ 3 2. Управління пасивами 
банку 

Здійснювати оцінювання капіталу банку та 
опанувати методами  управління власним 
капіталом банку; аналізувати капіталізацію 
банку та обчислювати адекватність власного 
капіталу банку. Вміти обирати пріоритетні 
джерела збільшення капіталу банку. Розуміти 

Задачі, 
тести 
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особливості управління залученими і 
запозиченими коштами. Оперувати основними 
методами управління депозитними і 
недепозитними ресурсами банку. Вміти 
застосовувати цінові і нецінові методи 
управління залученими ресурсами. 
Обґрунтовувати вибір щодо методів 
управління зобов‘язаннями банку та 
вирішувати завдання щодо оптимальної 
структури пасивів банку 

3 / 3 3. Управління активами 
банку 

Вміти аналізувати активи банку з точки зору їх 
дохідності, ліквідності та ризиковості. 
Оволодіти методами управління активами 
банку та сформувати ефективний портфель 
(кредитний, цінних паперів) банку.  Здатність 
застосовувати системний підхід до управління 
кредитним портфелем та портфелем цінних 
паперів банку 
 

Задачі, 
тести 

3 / 3 4. Управління активами 
і пасивами банку як 
важливий елемент 
менеджменту 
банківських ризиків 

Знати особливості управління активами і 
пасивами банку. Опанування аналітичним 
інструментарієм управління активами і 
пасивами банку. Застосовувати стратегії та 
методи інтегрованого управління активами і 
пасивами банку. Сформувати та обґрунтувати 
стратегію управління прибутковістю та 
ризиками банку. Організувати процес 
управління фінансовими потоками банку.  

Задачі 
 
 

3 / 3 5. Управління 
фінансовими ризиками 
банку 

Виявляти основні види фінансових банківських 
ризиків  та розробляти управлінські процедури 
щодо методів управління фінансовими 
ризиками. Знати особливості управління 
ринковими  ризиками банку. Уміти 
застосовувати методи оцінки фінансових 
ризиків банку. 

Задачі 

2/ 2 6. Управління 
ліквідністю банку 

Оволодіти методами  та інструментами 
управління ліквідністю банку.  Оцінювати 
потребу банку в ліквідних коштах та 
застосовувати різні стратегії управління 
ліквідністю банків. Уміти визначати ліквідну 
позицію банку. Розуміти взаємозв'язок між 
ліквідністю, банківськими ризиками і доходами 
банку. 

Задачі, 
тести 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Модуль 1 (теми 1-2) – обговорення ситуацій  20 

Модуль 2 (теми 3-5) – розв’язки задач 30 

Залік (теми 1-5) – завдання, задачі 40 

 
Шкала оцінювання студентів: 
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ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
 


