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Пояснювальна  заПиска

Мета вивчення курсу “Фінансовий менеджмент у банку” — опану
вати систему теоретичних знань щодо сутності та функцій фінансо
вого менеджменту в банківських установах України, дослідити стра
тегічну мету та завдання функціонування фінансового менеджменту.

Предмет курсу — діяльність банківських установ, спрямована на 
побудову стабільної банківської системи України.

Основні навчальні завдання дисципліни — вивчення теоретичних 
основ фінансового менеджменту, процесу планування в банку, управ
ління власним капіталом комерційного банку, управління залученим 
та позичковим капіталом комерційного банку, управління дохідністю 
(прибутковістю) комерційного банку, управління активами и пасива
ми комерційного банку, управління ліквідністю и резервами комер
ційного банку, менеджменту кредитного портфеля банку, менеджмен
ту портфеля цінних паперів комерційного банку, управління ризиком 
зміни процентних ставок, менеджменту валютних операцій банку. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
• знати сутність фінансового менеджменту в банках;
• знати особливості управління власним, залученим і позичковим 

капіталом комерційного банку;
• розуміти і впроваджувати специфічні напрями менеджменту 

кредитного портфеля банку, портфеля цінних паперів банку, ва
лютних операцій тощо. 
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ТемаТичний  План  
дисципліни 

“Фінансовий  менеджменТ  у  банку”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

Змістовий модуль І. Завдання і проблематика курсу
Теоретичні засади фінансового менеджменту в банку
Планування та його значення у фінансовому менеджменті в банку
Змістовий модуль ІІ. Менеджмент операцій комерційного банку
Управління капіталом комерційного банку
Управління зобов’язаннями банку
Менеджмент кредитного портфеля банку
Менеджмент портфеля цінних паперів банку
Управління активами і пасивами банку
Менеджмент валютних операцій банку
Змістовий модуль ІІІ. Розробка стратегії управління ліквідністю 
та ризиками
Хеджування ризиків у банку
Управління ліквідністю банку

змісТ  
дисципліни

“Фінансовий  менеджменТ  у  банку” 

Змістовий модуль І. Завдання і проблематика курсу

Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту у банку.

Фінансовий менеджмент у банку, його суть та специфічні особли
вості. Предмет і завдання курсу “Фінансовий менеджмент у банку”. 
Роль фінансового менеджменту в банку. Функції фінансового ме
неджменту в банку. Системний підхід до вирішення проблем фінан
сового менеджменту в банку. Економічні, адміністративні, правові, 
методи керування, що використовуються у фінансовому менеджмен
ті в банку. Інструментарій фінансового менеджменту в банку.

Література [1–7; 9–13; 16–23]
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Тема 2. Планування та його значення у фінансовому  
менеджменті в банку

Процес планування в банках та його сутність. Основні завдання 
у вирішенні розроблення планів діяльності банків (визначення пер
спективи та орієнтації банку, прибутковості, сегментів ринку тощо). 
Короткострокове планування. Середньострокове планування. Дов
гострокове планування. Основні етапи та організація процесу пла
нування. Розроблення фінансового плану та розрахунок фінансових 
показників. Бюджетне планування. Характеристика комплексного 
фінансового плану діяльності банку.

Література [27; 28; 30, 31; 47–49]

Змістовий модуль ІІ. Менеджмент операцій комерційного банку

Тема 3. управління капіталом комерційного банку
Склад і функції капіталу банку (захисна, оперативна, регулююча). 

Методи оцінки банківського капіталу (метод балансової вартості, 
ринкової вартості, регулюючих бухгалтерських процедур). Методи 
визначення достатності капіталу (методи левереджу, порівняльного 
аналізу показників, експертних оцінювань). Методи регулювання 
достатності капіталу. Базельська угода. Метод внутрішніх джерел 
поповнення капіталу. Метод зовнішніх джерел поповнення капіталу. 
Методи управління банківським капіталом в Україні.

Література [43; 44; 51–53]

Тема 4. управління зобов’язаннями банку
Особливості управління залученими коштами. Методи управ

ління залученими коштами банку (цінові та нецінові методи управ
ління). Характеристика та визначення депозитної ставки, фактори, 
що впливають на неї. Характеристика запозичених коштів. Особли
вості управління запозиченими коштами. Характеристика основних 
джерел запозичення коштів для банківських установ. Позики в цент
ральному банку. Міжбанківський ринок ресурсів. Операції РЕПО. 
Міжнародні фінансові ринки. Ринок депозитних сертифікатів. Ринок 
комерційних паперів. Кредити в банківському секторі. Особливості 
процесу управління недепозитними коштами.

Література [30–34; 47–49]
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Тема 5. менеджмент кредитного портфеля банку
Кредитні операції, їх характеристика, організація кредитної робо

ти банку. Управління кредитними операціями банку. Якість і склад 
кредитного портфеля.

Управління дохідністю кредитного портфеля. Характеристика ме
тодів встановлення ставки за кредитами. Метод “вартість плюс”. Ме
тод “базова ставка плюс”. Метод “аналізу дохідності клієнта”.

Методи управління кредитним ризиком. Управління кредитним 
ризиком на рівні кредитного портфеля банку.

Диверсифікація. Встановлення лімітів. Резервування. Сек’юри
тизація. Управління ризиком окремого кредиту. Аналіз кредито
спроможності позичальника. Оцінка кредиту. Структурування кре
диту. Документування і контроль.

Формування резерву на відшкодування можливих втрат за кре
дитними операціями банку.

Ефективність управління кредитним портфелем банку. Методи 
управління проблемними кредитами. Реабілітація проблемних кре
дитів. Ліквідація.

Література [35–37; 41; 42; 45]

Тема 6. менеджмент портфеля цінних паперів банку
Класифікація та основні функції портфеля цінних паперів банку. 

Стратегія формування портфеля цінних паперів та їх характеристи
ка. Методи визначення дохідності портфеля цінних паперів. Методи 
оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів 
банку. Характеристика коефіцієнтів Трейнора, Шарпа. Управління ін
вестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів. Ха
рактеристика стратегії управління інвестиційним горизонтом (стра
тегія рівномірного розподілу, коротко і довгострокового акцепту, 
стратегія “штанги”, відсоткових очікувань). Аналіз кривої дохідності. 
Аналіз дюрації. Диверсифікація інвестицій комерційного банку.

Література [46–49; 52; 53]

Тема 7. управління активами і пасивами банку
Розвиток підходів до управління активами і пасивами банку. По

няття активів і пасивів, їх структура та види.
Управління банком через активи. Управління банком через паси

ви. Інтегрований підхід до управління активами і пасивами.
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Організація процесу управління активами і пасивами банку. Комі
тет з управління активами і пасивами банку. Методи управління ак
тивами і пасивами банку. Управління строками розміщення активів і 
залучення зобов’язань банку. Гепменеджмент. Метод кумулятивного 
гепу. Управління інвестиційним горизонтом фінансових інструмен
тів.

Література [38–40; 51–53]

Тема 8. менеджмент валютних операцій банку
Характеристика видів валютних операцій комерційного банку. 

Валютний ризик банку. Операції спот. Арбітражні валютні операції. 
Строкові операції. Валютні операції своп. 

Визначення валютної позиції банку. Нормативне регулювання 
валютної позиції банку. Чиста довга, чиста коротка валютні позиції. 
Відкрита валютна позиція. Закрита валютна позиція. 

Менеджмент валютного ризику банку. Методи управління валют
ним ризиком банку. Управління валютною структурою балансу. Хед
жування валютного ризику.

Література [27; 28; 46–49]

Змістовий модуль ІІІ. Розроблення стратегії управління  
ліквідністю та ризиками

Тема 9. Хеджування ризиків у банку
Сутність хеджування. Функціонування ринку похідних фінансо

вих 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. Свопконтракти.

Хеджування відсоткового ризику в банку. Хеджування ризику за 
допомогою форвардних контрактів. Хеджування ф’ючерсами відсот
кових ставок. Опціони відсоткових ставок як інструменти хеджуван
ня ризику (угоди CAP, FLOOR, COLLAR). Хеджування відсоткового 
ризику банку на основі свопконтрактів. Хеджування валютного ри
зику банку.

Література [31; 32; 51]
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Тема 10. управління ліквідністю банку
Загальні принципи управління ліквідністю. Методи оцінки потре

би в ліквідних коштах. Стратегії управління ліквідністю банку (стра
тегії трансформації активів, стратегія запозичення ліквідних засобів, 
стратегія збалансованого управління ліквідністю).

Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. Метод фондо
вого пулу. Метод структурування фондів. Метод показників ліквід
ності.

Розрахунок ліквідної позиції банку.
Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку. 

Література [46–49; 33]

ПиТання  для  самоконТролю

1. Сутність і специфіка фінансового менеджменту в комерційному 
банку.

2. Роль і функції фінансового менеджменту в банку.
3. Принципи і завдання банківського менеджменту.
4. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту в банку.
5. Інструментарій банківського менеджменту і методи управління.
6. Основні ланки фінансового менеджменту в банку.
7. Фінансовий механізм управління в комерційному банку.
8. Сутність і основні ланки системи планування в банку.
9. Елементи системи планування.

10. Зміст бізнесплану, його основні розділи.
11. Основні показники бізнесплану, їх визначення.
12. Реалізація бізнесплану і прийняття управлінських рішень.
13. Фінансове і бюджетне планування.
14. Процес стратегічного управління і планування в банку.
15. Сутність стратегічного менеджменту в банківській сфері.
16. Рівні і функції процесу стратегічного планування. 
17. Аналітичні методи стратегічного планування діяльності банку.
18. Практичні аспекти і проблеми розроблення банківських страте

гій.
19. Поняття власного капіталу і методи його оцінювання.
20. Метод левереджа.
21. Метод порівняльного аналізу показників.
22. Метод експертних оцінок.
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23. Метод визначення адекватності капіталу за міжнародними стан
дартами (Базельська угода).

24. Поняття і специфіка управління власним капіталом банку.
25. Методи управління капіталом банку.
26. Методи управління банківським капіталом в Україні.
27. Особливості і методи управління залученими засобами.
28. Визначення депозитної ставки і показники, що впливають на її 

рівень.
29. Особливості управління позиковими засобами й основні джерела 

позикових засобів для комерційних банків.
30. Особливості процесу управління недепозитними джерелами за

собів в Україні.
31. Прибуток комерційного банку і шляхи її збільшення.
32. Доходи і витрати комерційного банку.
33. Факторний аналіз прибутку.
34. Система фінансових коефіцієнтів для оцінювання рівня прибут

ковості комерційного банку.
35. Система фінансових коефіцієнтів для оцінювання рівня прибут

ковості комерційного банку. 
36. Контроль за формуванням і використанням прибутку комерцій

ного банку.
37. Структура активів комерційного банку, їх види.
38. Структура пасивів комерційного банку, їх види.
39. Поняття, принципи і мета організації управління активами і па

сивами.
40. Стратегія управління активами.
41. Стратегія управління пасивами.
42. Стратегія збалансованого управління активами і пасивами 

(УАП).
43. Методи управління активами комерційного банку.
44. Модель модифікованого балансового рівняння.
45. Модель операційновартісного аналізу (ОВА).
46. Управління розривом (гепменеджмент).
47. Внутрішньобанківське цінове регулювання операцій і послуг ко

мерційного банку. Модель спреда.
48. Управління середньозваженим терміном погашення (дюрація).
49. Методи хеджування ризиків.
50. Організаційна структура управління активами і пасивами.
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51. Комітет з управління активами і пасивами (КУАП), казначей
ство.

52. Етапи процесу управління ліквідністю комерційного банку.
53. Дилема між ліквідністю і прибутковістю комерційного банку.
54. Угруповання активів за ступенем їх ліквідності.
55. Оцінювання ліквідних засобів банку і показники, застосовувані 

для оцінювання ліквідності.
56. Стратегії управління ліквідними засобами банку.
57. Стратегія трансформації активів.
58. Стратегія збалансованого керування ліквідністю.
59. Стратегія управління позиковими ліквідними засобами.
60. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах.
61. Обов’язкові резерви і фактори, що впливають на вибір джерел ре

зервів. 
62. Метод управління резервною позицією.
63. Керування грошовою позицією і фактори, що впливають на неї.
64. Організація кредитної роботи в банку.
65. Якість і склад кредитного портфеля.
66. Управління прибутковістю кредитного портфеля.
67. Показники, що визначають обсяг і структуру кредитного порт

феля.
68. Методи ціноутворення на кредити.
69. Методи управління кредитним ризиком.
70. Побудова системи управління кредитним ризиком: принципи й 

етапи.
71. Методика оцінювання якості кредитного портфеля.
72. Методи управління проблемними кредитами.
73. Класифікація і функції портфеля цінних паперів.
74. Класифікація НБУ вкладень комерційних банків у цінні папери.
75. Стратегії формування портфеля цінних паперів.
76. Принципи інвестування. Активна і пасивна інвестиційна політи

ка в банківській практиці.
77. Типи портфелів цінних паперів.
78. Інвестиційні цінні папери в портфелях банків.
79. Методи визначення прибутковості й оцінювання ризиків разом з 

інвестиційним портфелем.
80. Стратегії визначення інвестиційного горизонту.
81. Аналіз кривої прибутковості.
82. Аналіз дюрації.
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83. Моделі і методи структурного збалансування портфеля активів і 
зобов’язань.

84. Гэпменеджмент: поняття, основні положення, кількісний вимір 
розриву, методи управління розривом.

85. Проблеми практичного використання гепменеджменту.
86. Спред: моделі, класифікація, правила управління, приклади оці

нювання ситуацій за спредом.
87. Проблеми практичного використання моделі спреда.
88. Хеджування ризику процентних ставок за допомогою форвард

них контрактів.
89. Процес хеджування фьючерсами процентних ставок.
90. Опціони процентних ставок.
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