
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Мета курсу – опанування системою теоретичних знань щодо сутності та 
функцій банківського менеджменту в комерційних банках України, дослідити 
принципи банківського менеджменту, опанувати управлінням банківської 
стратегії, навчитися створювати ефективну систему формування та використання 
банківських ресурсів. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Фінанси, 
Фінансовий ринок, Банківська система, Гроші та кредит, Фінансова безпека, 
Фінансовий менеджмент, Банківські операції, Кредитно-розрахункові операції, 
Маркетинг у банках, Банківська статистика тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність приймати обґрунтовані 
рішення; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати в міжнародному 
контексті; здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 
підвищувати професійну кваліфікацію; здатність застосовувати міждисциплінарні 
підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування; здатність до пошуку, використання та інтерпретації 
інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; здатність застосовувати інноваційні 
підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування; здатність 
демонструвати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського, бюджетного 
та податкового менеджменту; здатність застосовувати технології в сфері 
управління активами і пасивами, оцінювання фінансових ризиків, демонструвати 
управлінські навики в процесі організації та планування банківської діяльності; 
здатність прогнозувати динаміку ціни фінансових активів за допомогою трендових 
моделей та фігур технічного аналізу, а також оцінити ефективність управління 
інвестиційним портфелем банку; здатність приймати самостійні рішення у сфері 
стратегічного та корпоративного управління банківською діяльністю. 

Програмні результати навчання: 
знати: загальні принципи управління банківською діяльністю, правові основи 
регулювання діяльності банку; особливості стратегічного управління банком; 
особливості побудови організаційної структури банку; основи організації 
планування в банку; механізм управління банківськими процесами; особливості 
управління активами і пасивами банку, методи визначення достатності капіталу; 
особливості управління залученими коштами; особливості управління активами і 
пасивами банку, моделі управління активними та пасивними операціями в банку; 
поняття і складові управління кредитним та інвестиційним портфелем; поняття і 
складові управління ліквідністю банку; методи для оцінки фінансової стійкості 
банку; методи для оцінки ефективності управління банку;  



вміти: виділяти фактори та показники, які достатньо характеризують банківську 
систему; розкривати сутність видів та етапів стратегічного, тактичного і 
фінансового планування в банку; будувати організаційну структуру банку; 
аналізувати ефективність побудови організаційної структури; планувати і 
прогнозувати грошові потоки банку; формувати систему управління банківськими 
процесами; використовувати облікову та аналітичну інформацію для прийняття 
управлінських рішень; здійснювати управління банківськими операціями; 
здійснювати управління фінансовою стійкістю банку; вести облік кредитних 
операцій; розробляти стратегії формування портфеля цінних паперів, визначати 
дохідність та оцінювати ризик цінних паперів; здійснювати управління ліквідністю 
банку, визначати ризик ліквідності;  
володіти: знаннями та практичними навичками у сфері управління банком; 
навичками щодо вміння визначати вплив банківських операцій на зміни у 
фінансовому стані банку та на результати його фінансової діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Сутність та специфіка банківського менеджменту. Структура та зміст курсу 
“Банківський менеджмент”. Предмет, мета й методи вивчення курсу, його зв’язок з 
іншими дисциплінами. Сутність і специфіка банківського менеджменту. Основні 
завдання менеджменту в банку, його принципи. Методи управління та інструменти 
банківського менеджменту. Сфери банківського менеджменту. Організаційний 
менеджмент. Фінансовий менеджмент. Організаційна та фінансова модель банку. 
Функції банківського менеджменту. Планування в банках. Організація діяльності 
банку. Мотивація персоналу. Контроль як функція банківського менеджменту. 
Показники ефективності банківського менеджменту. Роль менеджменту у 
підвищенні ефективності функціонування банку. Правові основи функціонування 
банків. Особливості банку як об’єкта управління. Зовнішнє та внутрішнє 
середовище у банківській сфері. Життєвий цикл комерційного банку. Функції та 
завдання менеджменту на різних фазах життєвого циклу банку. Правові основи 
функціонування банків. Законодавча база. Нормативно-інструктивні акти 
Національного банку України. Установчі документи банку. Статут банку, його 
структура. Установчий договір. Внутрішньобанківські правила, положення, 
інструкції. Проблеми формування правового поля українських банків. Порядок 
відкриття і припинення діяльності комерційних банків та їх філій. Нормативно-
правова регламентація. Етапи заснування банку: початковий, підготовчий, 
реєстраційний, організаційний. Розробка засновницької документації, реєстрація та 
ліцензування. Функції менеджменту, пов’язані із заснуванням комерційних банків. 
Реорганізація діючих банків, санація, банкрутство. Умови та порядок ліквідації 
комерційних банків. Ліквідаційна комісія. Організаційно-правові відносини 
комерційних банків з органами державного управління, іншими банками та 
клієнтами. Функції банківського менеджменту у цій сфері. Організаційні 
структури банків. Система управління банком. Сутність організаційної структури 
та її місце у системі управління. Організаційна структура і структура апарату 



управління. Фактори, що визначають організаційну структуру банку. Сфера і 
напрям діяльності. Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища. Банківське 
право. Конкуренти, клієнти. Розмір банку, ресурси. Принципи побудови 
організаційної структури комерційного банку. Рівні управління та органи 
управління банком. Законодавчі обмеження та рішення менеджменту. Вищі органи 
управління комерційним банком. Загальні збори акціонерів, їх повноваження. 
Спостережна рада банку. Ревізійна комісія і Кредитний комітет. Основні 
структурні підрозділи й служби банку, їх завдання і функції. Види організаційних 
банківських структур, основні підходи до їх класифікації. Бюрократичні структури, 
адаптивні структури та структури з різним ступенем централізації. Міжбанківські 
об’єднання. Банківські холдинги. Сучасні тенденції в організаційній структурі 
банків. Банківські злиття і поглинання. Тенденції спеціалізації та універсалізації. 
Формування центрів прибутковості. Політика банку у сфері формування його 
організаційної структури. 
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ. Управління капіталом і дивідендна 
політика. Сутність та основні функції банківського капіталу. Структура капіталу 
комерційного банку. Капітал і банківські ризики. Вимоги до рівня капіталізації 
банків. Норматив капіталу та мінімальний розмір статутного капіталу. Нормативи 
достатності капіталу та платоспроможності. Проблеми формування капіталу в 
українських банках і зарубіжний досвід. Управління капіталом банку. Оцінка 
достатності і потреб у капіталі. Шляхи залучення додаткового капіталу. Залучення 
капіталу із зовнішніх джерел. Можливості залучення капіталу за рахунок 
внутрішніх джерел. Акції банку, їх ринкова оцінка. Дивідендна політика банку. 
Викуп акцій і регулювання капіталу. Емісійна політика банків. Управління 
зобов’язаннями банку. Особливості управління залученими коштами. Методи 
управління залученими коштами банку (цінові і нецінові методи управління). 
Характеристика та визначення депозитної ставки, фактори, що впливають на неї. 
Характеристика запозичених коштів. Особливості управління запозиченими 
коштами. Характеристика основних джерел запозичення коштів для банківських 
установ. Позики в центральному банку. Міжбанківський ринок ресурсів. Операції 
РЕПО. Міжнародні фінансові ринки. Ринок депозитних сертифікатів. Ринок 
комерційних паперів. Кредити в банківському секторі. Особливості процесу 
управління недепозитними коштами. Оцінка діяльності банку та управління 
дохідністю. Загальні підходи до оцінки діяльності банку. Ринкові та бухгалтерські 
показники ефективності. Довгострокові цілі. Максимізація вартості. Розмір банку. 
Ринкова позиція. Основні фінансові показники діяльності. Коефіцієнти 
прибутковості та коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку. 
Нормативні вимоги до оцінки діяльності банку. Банківська діяльність і поточні 
видатки. Контроль і функціональний аналіз видатків. Структурний аналіз 
дохідності активів. Шляхи оптимізації дохідності банків. Рейтингова оцінка 
діяльності банків. Види банківських рейтингів. Етапи рейтингової оцінки 
діяльності банку. Проблеми банківських рейтингів. Проблема достовірності 
інформації. Проблема відставання у часі. Використання рейтингів для оцінки 



діяльності українських банків. Контроль у банківському менеджменті. Контроль 
як одна з функцій банківського менеджменту, його зміст і значення для 
ефективного функціонування банку. Види банківського контролю. Суб’єкти 
контролю. Зовнішній і внутрішній контроль. Контроль з боку органів державного 
нагляду та завдання менеджменту. Аудиторський контроль. Громадський 
контроль. Контроль з боку власників. Рівні контролю та його сфери. Контроль з 
боку вищого керівництва. Організація внутрішнього аудиту. Розподіл повноважень 
і відповідальності у сфері контролю. Процес контролю. Стандарти контролю. 
Принципи контролю. Контроль банківських зловживань. Контроль кризових 
ситуацій з метою їх ранньої діагностики. Банківські кризи та шляхи їх подолання. 
Банківські рейтинги і їх місце у системі контролю. Критерії і проблеми організації 
ефективного контролю у банківській сфері. Контролінг: сутність, організація та 
місце у системі банківського контролю. 
РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА РИЗИКАМИ. 
Хеджування ризиків у банку Сутність хеджування. Функціонування ринку похідних 
фінансових інструментів. Класифікація похідних фінансових інструментів. 
Взаємозв’язок хеджування і страхування. Застосування форвардних контрактів у 
процесі хеджування. Ф’ючерсні контракти та організація біржової торгівлі 
ф’ючерсними контрактами. Ціноутворення при підписанні ф’ючерсних контрактів. 
Опціони та ефективність їх застосування. Своп-контракти. Хеджування 
відсоткового ризику в банку. Хеджування ризику за допомогою форвардних 
контрактів. Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок. Опціони відсоткових 
ставок як інструменти хеджування ризику (угоди САР, FLOOR, СОLLAR). 
Хеджування відсоткового ризику банку на основі своп-контрактів. Хеджування 
валютного ризику банку. Управління ліквідністю банку. Загальні принципи 
управління ліквідністю. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Стратегії 
управління ліквідністю банку (стратегія трансформації активів, стратегія 
запозичання ліквідних засобів, стратегія збалансованого управління ліквідністю). 
Методи оцінювання потреби у ліквідних коштах. Метод фондового пулу. Метод 
структурування фондів. Метод показників ліквідності. Розрахунок ліквідної 
позиції банку. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


