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ВСТУП 

Формування й успішне функціонування банківської системи України, 

входження вітчизняних фінансово-кредитних інститутів у міжнародний бізнес 

значною мірою залежать від кваліфікації банківських працівників, їхніх знань і 

досвіду. Сучасний етап розвитку країни характеризується періодом глибоких змін в 

організації банківської справи, появою нових підходів і методів управління. 

Водночас, зростають і ризики, пов’язані з банківською діяльністю. В умовах 

економічної нестабільності головним у роботі банку стає якісне управління. 

Програма навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» має статус 

вибіркової і складена відповідно до освітньо-професійної програми (вибіркова 

компонента) підготовки магістра спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансово-економічні 

відносини, зумовлені процесами акумулювання і розміщення коштів, встановлення і 

забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику у банку. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни надзвичайно важливе, 

оскільки сприяє опануванню студентами сучасних методик управління фінансовою 

діяльністю банку, поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті 

вивчення курсів «Банківські операції», «Банківська система», «Фінансовий аналіз», 

«Фінансовий менеджмент» і тісно пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами 

програми магістра. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Економічні, правові та організаційні основи банківського менеджменту. 

2. Фінансовий менеджмент комерційного банку. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» є 

розширення та поглиблення знань студентів щодо аналізу й управління банківською 

діяльністю, формування у них вміння використовувати й адаптувати отримані 

знання до конкретних виробничих ситуацій. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Банківський менеджмент» є:  

– визначення сутності, цілей та провідних засад банківського менеджменту; 

– ознайомлення студентів із видами організаційних структур, системою та 

організацією управління банківською діяльністю; 

– засвоєння студентами знань про методологію процесу стратегічного та 

оперативного планування у банку;  

– сформувати у студентів системний підхід до управління прибутковістю та 

ризиками; 

– навчити студентів ефективно використовувати інструменти фінансового 

управління діяльністю банку; 

– визначення проблем і перспектив розвитку банківського менеджменту в 

Україні. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– теоретичні основи банківського менеджменту; 

– особливості управління власним, залученим і позичковим капіталом 

комерційного банку; 

– методи хеджування ризиків у банку; 

– можливі напрямки удосконалення управління банківською діяльністю; 

вміти: 

– застосовувати інструментарій фінансового менеджменту в банку; 

– здійснювати управління ризиками в банківській установі; 

– приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю 

банку; 

– застосовувати відповідні методи управління, адекватні щодо конкретної 

ситуації, яка виникає при управлінні банком. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Економічні, правові та організаційні основи 

банківського менеджменту 

 

Тема 1. Теоретичні засади банківського менеджменту 

1. Сутність та особливості банківського менеджменту, його підсистеми. 

2. Предмет, завдання, інструментарій банківського менеджменту. 

3. Функції банківського менеджменту. 

4. Економічні, адміністративні, правові методи керування, що 

використовуються у банківському менеджменті.  

5. Розвиток системи банківського менеджменту в Україні та світі. 

 

Тема 2. Планування банківської діяльності 

1. Процес планування в банках. 

2. Види планування банківської діяльності. 

3. Етапи та організація процесу планування. 

4. Стратегічне планування діяльності комерційного банку. 

5. Бізнес-планування: сутність та основні показники. 

6. Фінансове планування як інструмент формування і впровадження стратегії 

комерційного банку. 

 

Тема 3. Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту 

1. Особливості внутрішнього контролю за напрямами діяльності комерційного 

банку. 

2. Внутрішній контроль та аудиторські перевірки.  

3. Планування і добір персоналу. 

4. Оцінка персоналу.  

5. Мотивація і управління розвитком персоналу.  

 

Тема 4. Банківський маркетинг 

1. Маркетинговий менеджмент у банку.  
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2. Формування клієнтської бази банку.  

3. Цільова програма залучення коштів населення. 

4. Сутність і види банківських інновацій.  

5. Стратегії розробки банківських інновацій.  

6. Послуги по управлінню готівкою та індивідуальне банківське 

обслуговування. 

7. Технологічні та продуктові інновації. 

 

Змістовий модуль 2. Фінансовий менеджмент комерційного банку 

 

Тема 5. Управління капіталом, активами та пасивами банку 

1. Склад і функції капіталу банку. Методи оцінки та управління банківським 

капіталом. 

2. Методи визначення та регулювання достатності капіталу. 

3. Управління власним капіталом банку: методи, джерела 

4. Управління пасивами: сутність, інструменти, методи 

5. Цінові та нецінові методи управління коштами 

6. Комплексні методи управління пасивами банку 

7. Управління активами банку: сутність та методи 

8. Принципи, інструментарій і стратегії управління активами та пасивами 

банку. 

 

Тема 6. Менеджмент кредитного портфеля банку 

1. Кредитні операції, їх характеристика, організація кредитної роботи банку. 

2. Управління кредитними операціями банку. Якість і склад кредитного 

портфеля. 

3. Управління дохідністю кредитного портфеля.  

4. Методи управління кредитним ризиком. Управління кредитним ризиком на 

рівні кредитного портфеля банку. 

5. Ефективність управління кредитним портфелем банку. Методи управління 

проблемними кредитами. 
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Тема 7. Управління банківськими ризиками 

1. Методи хеджування ризиків. 

2. Етапи управління банківськими ризиками. 

3. Управління процентним ризиком комерційного банку. Методи визначення 

процентного ризику банку.  

4. Управління валютним ризиком комерційного банку.  

5. Особливості організації ризик-менеджменту по валютним ризикам.  

6. Управління ризиком відкритої валютної позиції.  

7. Управління ринковими ризиками комерційного банку. 

8. Моделі оптимізації взаємозалежності «ризик-прибуток». 

 

Тема 8. Управління ліквідністю банку 

1. Загальні принципи управління ліквідністю. 

2. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. 

3. Стратегії управління ліквідністю банку. 

4. Розрахунок ліквідної позиції банку. 

5. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.  

 

Тема 9. Управління прибутком банку 

1. Мета та завдання управління прибутком банку.  

2. Механізм формування та розподілу прибутку банку. 

3. Методи управління прибутком банку. 

4. Методи управління прибутковістю та ефективністю діяльності банку. 

5. Стрес-тестування в системі управління прибутком банків. 

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов,  Ю.В. Колобов, В.І. Міщенко, 

С.В.Науменкова. К. : Центр наукових досліджень Національного банку України : 

Знання, 2011. – 502 с. 

2. Банківський менеджмент: навч. посіб. / О.А. Кириченко, І.В. Геленко, 

С.Л. Роголь та ін., За ред.. О.А. Кириченка – К. : Знання-Прес, 2009. – 438 с. 
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3. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І.О., 

Криклій А.С., Міщенко В.І. та ін.] За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 383 с. 

4. Банківські операції: Підручник / М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.]; за ред. 

А.М. Мороз. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с. 

5. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту: практикум: навч. посіб. / 

Н.І. Версаль. – К.: Фітосоціоцентр, 2013. – 184 с. 

6. Версаль Н.І. Фінансовий менеджмент у банку : практикум / Н.І. Версаль. – К.: 

ЦП «Компринт», 2015. – 144 с. 

7. Лачкова В.М. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник / 

В.М. Лачкова, Л.І. Лачкова, І.Л. Шевчук – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2017. – 

180 с. 

8. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, 

Н.Г. Слав’янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 

796 с. 

9. Операції банків та небанківських кредитних установ : підручник/ 

[А.М. Мороз, М.І.Савлук, Т.П.Остапишин та ін.]; за наук. ред. А.М. Мороза.– К. : 

КНЕУ, 2013. – 543 с. 

10. Операції банківських установ: тренінг / [Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко, 

О. В. Ситник та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. П. Остапишин. – К. : 

КНЕУ, 2013. – 956 с. 

11. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / 

Л.О. Примостка. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2012. – 338 с. 

12. Сокиринська І. Г. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник./ за ред. 

І.Г.Сокиринської, Т.О.Журавльової – Дніпропетровськ : Пороги, 2016. – 192 с. 

13. Стельмах В.С., Міщенко В.І. Ліквідність банку: окремі аспекти управління 

та світовий досвід регулювання і нагляду. – К.: НБУ. ЦНД, 2008. – 286 с. 

14. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та 

ін.; за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2011. – 1094 с. 
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Допоміжна 

15. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm 

16. Вовк В.Я. Кредитування і контроль: Навч. посіб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко 

– К.: Знання, 2008. – 463 с. 

17. Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та 

ін.; за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 589 с. 

18. Загородній А.Г. Банківська справа: термінологічний словник / 

А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 

2010. – 508 с. 

19. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навчально-

методичний посібник для самост. вивч.дисц. / В. В. Коваленко., К. Ф. Черкашина - 

Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 138 с. 

20. Кредитування та ризики: Навч. посібник/ Денисенко М.П., Домрачев В.М., 

Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирник К.А. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 

2008. – 480 с. 

21. Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник / А.В. Нікітін, Т.Г. Іванова, 

І.Г. Брітченко, О.М. Момот. – К. : КНЕУ, 2010. – 474 с. 

22. Медвідь Л.Г. Облік у банках: навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – 

Львів : Магнолія-2006, 2010. – 360 с. 

23. Міщенко В. І., Науменкова С. В. Банківський нагляд: підручник. – К.: Центр 

наукових досліджень, Університет банківської справи Національного банку 

України, 2011. – 498 с. 

24. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками – Харків : ХІБС УБС 

НБУ, 2014. – 83 с. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:http://dspace.khibs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/124/1/Opornik%20YBR 

25. Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 1: 

Управління ринковими базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, 

Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. 

А. О. Єпіфанової д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС 
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НБУ», 2012. – 283 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BS/1146_monograf.pdf  

26. Управління ризиками банків [Текст] : монографія у 2 томах. Т. 2: 

Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / 

[А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, 

проф. А. О. Єпіфанової, д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ 

«УАБС НБУ», 2012. – 299 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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