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Назва 

дисципліни 
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

                                  Інформація про викладача 

Викладач КОЛОТІЙ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, кандидат економічних наук 

тел. – 096-429-29-42 

сайт – http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2022/09/3-Kolotiy-Svitlana-Vasylivna-

26092022.pdf  

e-mail: svetlanakolotiy@ukr.net 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Годин/Кредитів                           - 90 годин /  3 кредити 

Лекцій                                          - 18 годин 

Практичних                                 - 12 години 

ПМК                                             - 2 години 

Самостійна робота студентів     - 58 години 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / 

форма 

підсумкової 

атестації 

 
2 семестр / залік 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 

 
Короткий опис 

курсу 

     Освітній компонент «Банківський менеджмент» належить до переліку вибіркових 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістра за освітньо-професійною 

програмою та спрямована на набуття знань з поточного та перспективного управління 

банківською діяльністю. Розробка якісно нових інструментів ефективного менеджменту 

банку спрямована на пошук, створення і використання можливостей конкурентного 

середовища для забезпечення функціонування та розвитку банку в умовах 

інтернаціоналізації банківської конкуренції. З огляду на це, забезпечення стабільності на 

рівні як банківської системи, так і окремого банку, неможливе без використання 

сучасних інструментів та технологій банківського менеджменту 

 

  

Мета та 

завдання курсу 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретико-економічного підходу 

до проблем, завдань і методів банківського менеджменту, а також безпосереднє вивчення 

конкретних заходів щодо аналізу й управління банківською діяльністю. 

Завданнями є: 

- визначення сутності та змісту банківського менеджменту; 

- опрацювання основних категорій та характеристик банківського менеджменту; 

- вивчення функцій банківського менеджменту; 

- вивчення організації управління банківською діяльністю 
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- визначення проблем і перспектив розвитку банківського менеджменту в Україні; 

- вивчення методів та способів управління активами та пасивами банку, його 

ризиками; 

- набуття практичних навичок оперативного управління ліквідністю банку. 
 

  
Курс має на 

меті 

сформувати та 

розвинути 

наступні 

компетентнос

ті студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

Спеціальні 

компетентності 

 

 

 

 

ЗК 01 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 02 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп  
Різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної  
діяльності). 

ЗК 03 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

СК 01 Здатність обирати та використовувати концепції, методи та  
Інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених  
цілей та міжнародних стандартів. 

СК 03 Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту. 

СК 04 Здатність до ефективного використання та розвитку  ресурсів організації. 

СК 09 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації,  
Приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

 

 

  
 

Програмні 

результати 

навчання 

  
ПРН 01 Критично осмислювати,    вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах. 

ПРН 02 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

ПРН 05 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 

 

ПРН 07 Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті. 

ПРН 08 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для 

вирішення задач управління організацією. 

 

ПРН 09 Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 

мовами. 

ПРН 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

ПРН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
 

  
 

 
 

 



 

Структура 

дисципліни 

1 Тема 1. Теоретичні основи менеджменту у банку  

2 Тема 2. Організація банківської діяльності 

3 Тема 3. Система планування банківської діяльності 

4 Тема 4. Управління власним капіталом банку 

5 Тема 5. Управління пасивами банку 

6 Тема 6. Управління активами та позабалансовою діяльністю банку 

7 Тема 7. Управління активами та пасивами банку 

8 Тема 8. Управління банківськими ризиками 

9 Тема 9. Управління ліквідністю банку 
 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми 

контролю 
 усне та письмове опитування - О; 

 дискусія, диспут - Д; 

 складання термінологічного словника - СЛ; 

 презентації та виступи– П; 

 підсумковий модульний контроль – ПМК; 

  
Список рекомендо-

ваних джерел Базова 

1. Аналіз банківської діяльності / уклад. Н.О. Станіславчук. - Умань : Візаві, 2018. - 

191 с. 

2. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. - Режим 

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

3. Банківський менеджмент: Підручник / За редакцією О.А Кириченка, В.І. 

Міщенка.- К.:3нання, 2015-831 с. (Вища освіта ХХІ століття) 

4. Гриджук Д. М. Формування банківського кризового менеджменту - основа 

системи фінансового планування банку [Електронний ресурс] / Д. М. Гриджук // 

Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - № 2. - С. 12-17. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_2_4 

5. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності - Навчальний посібник -К.: Центр 

учбової літератури -2018 - 485 ст. 

6. Матвійчук Н. М. Банківський менеджмент : методичні рекомендації до 

самостійної роботи. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

2021. 28 с.   

7. Матвійчук Н. М. Банківський менеджмент : методичні рекомендації до 

практичних занять. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

2021. 30 с.   

8. Матвійчук Н. М. Банківський менеджмент : конспект лекцій (електронне видання). 

Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. 2021. 104 с. 

Допоміжна 

1. Банківський менеджмент: навчальний посібник / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, І. Ю. 

Єпіфанова. 2-ге вид., доп. Вінниця: ВНТУ, 2018. 126 с. 

2. Копилюк О. І. Механізм антикризового управління в банках України : 

монографія / Копилюк О. І., Буряк П. Ю., Жовтанецька Я. В., Музичка О. М. - Львів : 

СПОЛОМ, 2018. 267с. 

3. Копилюк О. І. Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України 

/ О. І. Копилюк, О. М. Музичка, О. І. Лозинська // Бізнес Інформ. - 2019. - №10. - C. 226-

232. 
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Інформаційні джерела 

 

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Банківське законодавство та регуляторна діяльність 

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art id=65247&cat id=36580 

3. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

4. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/ 

5. Газета «Все про бухгалтерський облік» http://www.vobu.com.ua 

6. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/ 

7. Журнал «Вісник НБУ» https://j ournal .bank.gov.ua/ 

8. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

9. Нормативні акти України - законодавство для практиків http://www.nau.kiev.ua 

10. Офіційний вісник України http://www.gdo.kiev.ua 

11. Інтернет-ресурс «Все про банки України» www.uabanker.net 

12. Інтернет-ресурс позабіржової фондової торгової системи www.pfts.kiev.ua 

13. Інтернет-ресурс Асоціації українських банків www.aub.com.ua 

14. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс].-Режим 

доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article? art id=36807 

15. Дані фінансової звітності банків України 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat id=6407  

16. Статистика http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article? art id=65162 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65247&cat_id=36580
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.ukurier.gov.ua/
https://journal.bank.gov.ua/
http://www.minfm.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.uabanker.net/
http://www.pfts.kiev.ua/
http://www.aub.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=6407
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162

