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ВСТУП 

 

 

Програма навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) :                                                                   

галузь знань 07 Управління та адміністрування  

cпеціальності  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

 

1.1. Метою викладення навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» є: формування 

у слухачів системи знань з теорії та практики управління фінансовими потоками, 

активами та пасивами, прибутковістю та ризиками банку, формування у них вміння 

використовувати й адаптувати отримані знання до конкретних виробничих ситуацій. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- визначення сутності, цілей та провідних засад банківського менеджменту;  

- ознайомити студентів з видами організаційних структур, системи управління в 

банку; 

- визначити роль планування у системі управління та ознайомити, із методологією 

процесу стратегічного та оперативного планування у банку;  

- сформувати у студентів системний підхід до управління прибутковістю та 

ризиками, активами, зобов’язаннями, капіталом та позабалансовою діяльністю банку; 

- навчити студентів ефективно використовувати інструменти фінансового 

управління діяльністю банку;  

- поглибити загальну фахову підготовку слухачів. 

 проводити маркетингові  дослідження на ринку банківських послуг. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем. Дисципліна «Банківський менеджмент» базується на володінні студентами 

знань з таких дисциплін, як «Теорія грошей», «Теорія кредиту», «Банківська справа», 

«Банківські операції». 

 

1.3. Кількість кредитів: 5; 

 

1.4 Загальна кількість годин:  150. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

5-й 5-й 

Семестр 

10-й 10-й 

Лекції 

16-год. 8год. 

Семінарські заняття 

16 -год. - год. 

Консультації  

 - год. -год. 

Перевірка контрольних робіт 

- год. -год. 

Індивідуальні завдання  

- год. 

Самостійна робота 

118 год 142  год. 

 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 
- аналізувати та оцінювати проблеми управління банківськими ресурсами, активами, 

операціями та послугами; 

- орієнтуватися у законодавчо-нормативній базі у банківської діяльності; 

- правильно узагальнювати і аналізувати статистичну і практичну інформацію у 

банківській сфері; 

- застосовувати набуті знання щодо практичних підходів до вирішення проблемних 

ситуацій в управлінні банком; 

- орієнтуватися у конкретних життєвих ситуаціях, що виникають в умовах конкуренції у 

банківському сегменті ринку; 

- приймати самостійні рішення у сфері управління фінансовою діяльністю банку; 

- аналізувати організації основних напрямів проведення фінансових операцій в банку; 

 - застосовувати відповідні методи управління, адекватні щодо конкретної ситуації, яка 

виникає при управлінні банком. 

- реалізовувати набуті особистісні та професійні компетентності під час діяльності на 

конкретному робочому місці. 



 

 

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. 

Загальні компетентності 
ЗКЗ. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗK4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗK5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗK6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗK7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗK9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові  предметні) компетентності 
СКІ. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи  страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими 

інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.  

СКЗ. 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. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

Програмні результати навчання 
ПР1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПР2. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового 

пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР3. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР4. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

ПР6. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, 

брати участь у фахових дискусіях.  

ПР7. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності  

ПР9. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень.  

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.  

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 



 

 

Програма навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 

БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ 

Сутність банківський менеджменту. Особливості менеджменту в банківській сфері. Цілі, 

задачі і функції банківського менеджменту. Розвиток системи банківського менеджменту 

в Україні та світі. Антикризове управління банками. 

 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Управління банком — центральна ланка банківського менеджменту. Принципи і задачі 

організаційної побудови банку. Основні типи організаційних структур у банках. Причини 

і фактори зміни організаційних структур у банках. Особливості реорганізацій у структурі 

банку.  Організація управління регіональною мережею банку.  

 

Тема 3. СТРАТЕГІЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ 

Особливості стратегічного менеджменту в банку. Стратегічне планування діяльності 

комерційного банку. Бізнес-планування: сутність та основні показники. Структурування 

бізнесу банку для реалізації фінансових цілей. Фінансове планування як інструмент 

формування і впровадження стратегії комерційного банку.  

 

Тема 4. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ БАНКІВСЬКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Цілі, задачі і функції внутрішнього контролю комерційного банку. Організація 

внутрішнього контролю комерційного банку. Особливості внутрішнього контролю за 

напрямами діяльності комерційного банку. Внутрішній контроль та аудиторські 

перевірки.  

 

Тема 5.УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ 

Сучасні методи і принципи управління персоналом. Особливості і структура банківського 

персоналу. Планування і добір персоналу. Оцінка персоналу. Мотивація і управління 

розвитком персоналу . 

 

Тема 6. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ  

Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері.  Маркетингові дослідження 

банківського ринку. Маркетинговий менеджмент у банку. Формування клієнтської бази 

банку. Цільова програма залучення коштів населення. 

Тема 7. ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Необхідність і підходи до оцінки діяльності комерційного банку. Рейтингова система 

оцінки надійності CAMEL. Рейтингова система RATE.  

 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО  

Зміст і склад пасивів комерційного банку. Сутність і структура власного капіталу 

комерційного банку. Оцінка та аналіз достатності капіталу комерційного банку. 

Управління власним капіталом банку. Сутність і структура зобов’язань комерційного 

банку. Методи та інструменти управління залученими ресурсами банку.  

 

Тема 9. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Сутність та структура активів комерційного банку.  Кредитні операції в структурі 



 

 

банківських активів. Управління кредитними операціями банку. Активні операції банків з 

цінними паперами.  Валютні операції комерційних банків. Управління іншими активно-

пасивними операціями комерційного банку.  

 

Тема 10. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПЛАТЕЖІВ І РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ 

Розрахунково-касові операції у національній валюті України. Діючі моделі 

обслуговування банків у системі електронних платежів (СЕП) Національного банку 

України.  Міжнародні розрахунки. Методи і форми розрахунків, що 

використовуються у міжнародній торгівлі. Система SWIFT. Документарні операції в 

міжнародних розрахунках.  Документарне інкасо.  Документарний акредитив. 

Банківський контроль валютних операцій і розрахунків. Міжбанківські кореспондентські 

відносини. 

Тема 11. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ 

Сутність і класифікація банківських ризиків. Управління процентним ризиком 

комерційного банку.  Методи визначення процентного ризику банку. Управління 

валютним ризиком комерційного банку. Особливості організації ризик-менеджменту по 

валютним ризикам. Управління ризиком відкритої валютної позиції. Управління 

ринковими ризиками комерційного банку. 

Тема 12.  ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ФІНАНСОВИЙ СТАН КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ 

Склад і структура доходів і витрат комерційного банку. Управління доходами і витратами 

комерційного банку. Оцінка прибутку і рентабельності комерційного банку. Методи 

оцінки та показники фінансового стану комерційного банку. Сутність та управління 

ліквідністю комерційного банку. 

Тема 13. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ ІННОВАЦІЯМИ 

Сутність і види банківських інновацій. Стратегії розробки банківських інновацій. Послуги 

по управлінню готівкою та індивідуальне банківське обслуговування.  Технологічні та 

продуктові інновації.  

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п конс інд. с. р. л п І   

ндиві 
конс С.р.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Предмет, 

метод та 

інформаційне 

забезпечення 

управління 

банком 

12 1 1   10 12 2 -   12 

 
 

2. Стратегічне та 

оперативне 

управління 

банком 

14 2 2   10 14 2 
 

   12 



 

 

3. Внутрішній 

контроль як 

інструмент 

банківського 

менеджменту 

12 1 1   10 12     12 

4. Управління 

персоналом 

банку 

12 1 1   10 12     12 

5. Оцінювання 

діяльності банку 
16 2 2   12 20     18 

6. Управління 

пасивами банку 

16 2 2   12 18 2  2  14 

7. Управління 

активами банку 

16 2 2   12 16   2  14 

8. Управління 

системою 

платежів і 

розрахунків у 

банку 

12 1 1   10 14     14 

9. Управління 

банківськими 

ризиками 

18 2 2   14 18   2  16 

10. Фінансові 

результати і 

фінансовий стан 

банку 

22 2 2   18 18 2  2  14 

Всього: 
150 16 16   118 150 8    142 

 

 

 

 4. Теми семінарських занять  

№ 

з/

п 

Назва теми Кількість 

годин 
Форма 

контролю 

1. Управління інвестиційними ризиками в банку  2 Презентація 

2. Особливості і структура банківського персоналу 2 Доповідь  

3. Зміст і склад пасивів комерційного банку. Необхідність і 

підходи до оцінки діяльності комерційного банку. 
2 Виступ 



 

 

4. Сутність та структура активів комерційного банку 2 Презентація 

5. Діючі моделі обслуговування банків у системі 

електронних платежів (СЕП) Національного банку 

України 

2 Доповідь  

6. Склад і структура доходів і витрат комерційного банку. 2 Виступ 

 Разом 12  

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

1. Оцінка та аналіз достатності капіталу 

комерційного банку.  
2 Задачі, тести 

2.  Методи оцінки та показники фінансового 

стану комерційного банку 
2 Задачі, тести 

 Усього 4  

 

5. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні засади менеджменту в банку 10 

2 Стратегічне та оперативне управління банком 10 

3 Внутрішній контроль як інструмент банківського менеджменту 10 

4 Управління персоналом банку 10 

5 Управління активами банку 12 

6 Управління пасивами банку 12 

7 Оцінювання діяльності банку 12 

8 . Управління системою платежів і розрахунків у банку 10 

9 Управління банківськими ризиками 14 

10 Управління ліквідністю банку 18 

 Разом  118 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

8. Схема нарахування балів для студентів 



 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни 

передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється 

за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до «Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна», контрольні заходи включають: поточний та 

підсумковий контроль. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру під 

час проведення практичних занять і оцінюєтся сумою і оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 60 балів). Поточний контроль, 

проводиться у формі усного опитування або письмового контролю, 

тестування на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль, що проводиться у формі семестрового іспиту, 

відповідно до графіку навчального процесу. 

Оцінкою підсумкового семестрового контролю є сума балів, набраних 

здобувачем вищої освіти протігом семестру при виконанні контрольних 

заходів, передбачених програмою навчальної дисципліни та балів, набраних 

ним при складанні семестрового іспиту. Максимальна сума балів, яку може 

набрати здобувач вищох освіти при підсумковому семестрвому поточному 

та підсумковому контролі, складає 100 балів. 
Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні 

семестрового екзамену або залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завадання Підсумковий 

контроль 
Сума 

Поточний контроль за темами 

Доповідь, 

реферат  

Виступ, 

презентація 

 

Залік  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  10 20 40 100 

 

 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 Чотирьохрівнева  



 

 

70-89  

Дворівнева 

50-69 

1-49 

 

 

 
Критерії оцінювання письмової залікової роботи 

Письмова робота складається з двох теоретичних питань на 10 балів кожний, 10 тестів по 

2 бали кожний та (максимальна кількість балів 40). 

Оцінювання теоретичного питання (максимально 10 балів) здійснюється за наступними 

критеріями: 

Кількість 

балів 

еквівален

т 

оцінки 

Критерії 

 

10 

Студент володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує при написанні відповіді. Відповідь повна, ґрунтова, правильна, логічна, 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення основної та додаткової літератури. 

Студент може встановити причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки, робить 

аргументовані висновки, виявляє пізнавально-творчий інтерес до навчального 

матеріалу. 

7 Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, правильно користується 

економічними категоріями при відповіді на теоретичне питання, здатен навести 

основні формули, вирази, категорії з їх вірним поясненням. Може в цілому 

аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити узагальнення, але відповідь 

базується суто на лекційному матеріалі без знання додаткового та/або допущені 

окремі несуттєві помилки при викладанні завдання. 

4 Студент на рівні запам’ятовування викладає окремі частини навчального 

матеріалу на поверховому рівні, здатний описати суть окремих економічних 

категорій, процесів, але не може зробити узагальнення, висновки, встановити 

причинно-наслідкові зв’язки. 
0 Студент не надав відповіді на завдання або відповідь подана з концептуальними 

помилками при її викладанні. 
 

Оцінка за виконання тестового завдання складається з 10 тестів по 2 бали кожен 

(максимально 20 балів за виконання тесових завдань). 

Неповною відповіддю вважається відповідь на тест, в якому нормативним є більш 

одного варіанта відповіді та якщо студент навів не всі правильні варіанти відповідей з 

можливих.  

Якщо студент навів всі правильні варіанти відповідей - відповідь вважається 

правильною (2 бали). 

 

Підсумкова оцінка за виконання екзаменаційної роботи складається з суми 

балів за 2 теоретичних питання по 10 балів, 10 тестів на 20 балів (максимальна кількість 

балів за роботу 40 балів). 

 

9. Рекомендована література 

Основна література 

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 15.01.01. 

2. Закон України «Про Національний банк України» від 13.07.2000. 

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91. 



 

 

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91. 

5. Закон України «Про заставу»  від 02.10.92. 

6. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01. 

7. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом» від 28.11.02. 

8. Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» від 10.05.93. 

9. Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» № 

135 (зі змінами і допов.) від 29.03.01. 

10. Інструкція про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній 

валюті № 146 від 18.12.98. 

11. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України»  

від 02.08.96 № 204. 

12. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційного банку від 

14.04.98№ 141. 

13. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в баках України 

від 20.08.03 № 355. 

14. Положення НБУ «Про кредитування», затверджений постановою Правління НБУ 

№ 246 від 28.09.95. 

15. Положення НБУ «Про переказний та перекладний вексель» від 10.09.99 № 258. 

16. Положення НБУ «Про порядок створення і реєстрації комерційних банків», від 

21.07.98 № 281. 

17. Положення НБУ «Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на 

території України», затв. постановою Правління НБУ від 29.06.2000 № 520. 

18. Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами», затверджене 

постановою Правління НБУ від 30.12.99 № 629. 

19. Положення НБУ «Про порядок формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджене 

постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 278. 

20. Положення НБУ «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх 

застосуванням», затверджене постановою Правління НБУ № 367 від 27.08.01. 

21. Положення НБУ «Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських 

операцій», затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.98. 

22. Положення НБУ «Про порядок бухгалтерського обліку, формування і 

використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у 

комерційних банках України», затверджене постановою Правління НБУ від 06.12.98 № 

520. 

23. Порядок проведення банками операцій з векселями, затверджене постановою 

Правління НБУ від 06.12.98 № 528. 

24. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджене  

постановою Правління НБУ від 30.01.98 № 250. 

 

Допоміжна література 
1. Банківські операції / За ред. А. М. Мороза — К.: КНЕУ, 2000. 

2. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. — Тернопіль: Карт-бланш, 2001. 

3. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О. А. Кириченка, В.І. Міщенка. — К.: 

Знання, 2005. 

4. Берніков В. Аналітичний огляд роботи національної системи масових електронних 

платежів // Вісник НБУ. — 2003. — № 6. — С. 64–66. 

5. Васюренко О. В. Банківський менеджмент. — К.: КНЕУ, 2001. 

6. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во ―Знання‖; КОО, 2000. 

7. Вітлинський В. В. Кредитний ризик комерційного банку — К.: Знання, 2000. 



 

 

8. Вітлинський В. В., Верчено П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним 

ризиком. — К.: КНЕУ, 2000. 

9. Внукова Н., Різніченко С. Оцінка конкурентоспроможності безготівкового 

обслуговування // Банківська справа. — 2002. — № 4. 

10. Гонтальський Д. Пластикові мільйони // Галицькі контракти. — 2003. — № 46. — 

С.12. 

11. Гонтальський Д. ―Надра‖ пішли в маси // Галицькі контракти. — 2003. — № 50. — 

С. 10. 

12. Демківський А. В. Вексельна справа: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2003. 

17. Демківський А. В. Гроші і кредит — К.: Дакор; Вира-Р., 2003. 

18. Деньги. Кредит. Банки: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О.И. 

Ларюшина. — М.: Финансы и статистика, 1999. 

19. Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, 1999. 

20. Економічний аналіз Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і допов.: / За ред. М. Г. 

Чумаченка — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с. 

21. Ефективність управління банком (Школа банкірів): Матеріали наук.-практ. 

семінару // За ред. В. П. Матвієнко. — К.: Наук. думка, 2003. 

22. ПІБ України. Школа банкіра: Методика розрахунку достатності капіталу банку 

(вимоги Базельської угоди) // Інформ. вип. № 244. — Ч. 1. — К., 1997. 

23. ПІБ України. Школа банкіра: Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку // 

Інформ. вип. № 283. — Ч. 2. — К., 1999. 

24. ПІБ України. Школа банкіра: Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку // 

Інформ. вип. № 284. — Ч. 3. — К., 1999. 

25. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні і облікові аспекти: Монографія. 

— К.: КНЕУ, 2001. 

26. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції,методи та моделі. 

— К.: КНЕУ, 2002. 

27. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. — К.: КНЕУ, 2004. 

28. Фінансовий менеджмент банку / За ред. О. С. Любунь. — К.: Слово, 2004. 
 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 
 
29. Державний комітет статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  

30. Комітет економічних реформ. – Режим доступу : http://www.president. gov.ua.  

31. Ліга Бізнес-Інформ. – Режим доступу : http:/www.liga.net.  

32. Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції. – Режим 

доступу : http://www.investing.org.ua/ua/default/491.  

33. Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua.  

34. Нормативні акти України. – Режим доступу : http:/www.nau. kiev.ua.  

35. Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http:/www.rada.gov.ua.  

36. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу : http:// 

www.bank.gov.ua.  

37. Право. Україна. – Режим доступу : http:/www.legal.com.ua.  

38. Українське право. – Режим доступу : http:/www.ukrpravo.com.  

39. Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua. 
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