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МЕТА: 

 
Формування системи знань з управління фінансовими потоками 

комерційного банку. Визначення стратегії і тактики комерційного банку у 
короткостроковому та довгостроковому періодах. Опанування теорії і 
практики управління фінансами комерційного банку. Формування вміння 
знаходити оптимальні фінансові рішення в умовах обмеженої інформації. 
Надбання навичок управління фінансовою діяльністю комерційного банку.  
 
ПРОГРАМА: 
 
1 модуль: Основні ланки фінансового менеджменту в банку. Фінансове і 
бюджетне планування. Контроль за виконанням фінансових планів і 
управління при відхиленнях. Казначейство як необхідна ланка управління 
фінансовими потоками комерційного банку. Управлінський і фінансовий облік 
як інформаційна база аналізу і планування діяльності комерційного банку. 
Управління банком - центральна ланка в банківському менеджменті. 
Банківський менеджмент в умовах перехідної економіки. Управління банком в 
умовах економічної кризи. 
Оцінка діяльності банку. Основні методи оцінки діяльності банку. Рейтингові 
оцінки діяльності банку. Проблеми оцінки фінансової вартості банку. 
 
2 модуль: Стратегічний менеджмент в банку. Сутність стратегічного 
менеджменту в банківській сфері. Компоненти стратегії банку, розробка 
стратегії банку, цільове управління. Особливості і методи управління пасивами 
банку. Управління власним капіталом банку. Управління залученими засобами. 

Курс 4 
 
Загальна кількість годин - 81 
 
Лекції - 12 
 
СРС - 69 
 

Обов’язковий: х 
Вибірковий:  
 
Річний: 
8 семестр:  
 
ECTS - 3 



Емісія власних цінних паперів банку. Особливостями управління активами 
банку. Кредитні операції в структурі банківських активів. Активні операції з 
цінними паперами. Методи управління активами. Кредитні відносини і ризики. 
Вплив кредитного портфеля на стабільність банку. Кредитна політика банку. 
Модель планування банку на основі портфельних обмежень. Модель 
капітального рівняння балансу. Економічна віддача власного капіталу. Аналіз 
чинника економічної віддачі власного капіталу. Мультиплікатор капіталу. 
Оцінка доданої вартості. Рівняння динамічного бухгалтерського балансу. 
Динаміка об'єму і структури прибутку по видах діяльності. Динаміка 
структури норми прибутку на капітал. Декомпозиційний аналіз норми прибутку 
на власний капітал. Аналіз чинника прибутку. Модель модифікованого 
балансового рівняння. Деталізація чинників, що впливають на ефективність 
діяльності банку. Аналіз прибутковості банку. Ефективність управління 
комерційного банку. Модель операційне - вартісного аналізу (ОСА). 
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ПЕРЕДУМОВИ: Гроші та кредит, фінанси, ринок цінних паперів, акціонерна 
справа, банківські операції. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Ситуаційні завдання, Кейси. 
 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ: 
 
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (письмовий)-  
Іспит: 
1 теоретичне питання –25; 
2 теоретичне питання –15; 



Відкр. тести – 10; 
Закр. тести  - 15; 
Задача – 35. 
 
 

“5”    А  100-90 
“4”    В    89-82 
         С     81-75 
“3”    D    74-69 

                 Е     60-68 

 
 

 


