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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2  

Семестр 1  

Кількість змістових модулів з розподілом:  3 

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю іспит  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Банківський менеджмент - розділ економічної науки, присвячений вивченню 

банківського сектору країни та його сучасному функціонуванню. Вивченню 

дисципліни «Банківський менеджмент» передує освоєння наступних дисциплін: 

«Економікс І – Мікроекономіка», «Економікс ІІ – Макроекономіка», «Фінанси», 

«Гроші та кредит». Дана дисципліна сприяє освоєнню наступних дисциплін: 

«Міжнародні фінанси», «Банківські послуги», «Банківська справа», «Фінансовий 

ринок». 

Мета дисципліни: формування базових теоретичних знань в області 

банківського менеджменту, навичок аналізу сучасних тенденцій розвитку 

банківської справи, виявлення проблем функціонування банківського сектора в 

Україні та за кордоном. 

Завдання дисципліни: розкрити суть і місце банківського менеджменту в 

економічній системі; дати характеристику еволюції системи управління 

банківської системи України, а також окремих промислово розвинених країн на 

базі економічних теорій і закономірностей функціонування грошово-кредитної 

сфери економіки в процесі її історичного розвитку; проаналізувати організаційно-

правові основи діяльності ланок банківської системи, грошово-кредитну політику 

центральних банків, діяльність комерційних банків в сучасних умовах і тенденції 

їх розвитку. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

- термінологічний апарат з основ банківського менеджменту, 

- законодавчі та нормативні акти, що регулюють банківську діяльність; 



  

- закономірності і принципи організації банківської діяльності; 

- сутність і специфіку проведення основних банківських операцій та їх 

ефективного управління. 

Опанувавши теоретичний курс студент повинен вміти: 

- оцінювати конкретні ринкові ситуації та прогнозувати їх зміни та вплив на 

систему управління в банківському секторі; 

- обґрунтовувати роль банків у функціонуванні національної економіки; 

- виявляти проблеми і особливості розвитку банківської системи України; 

- аналізувати основні показники, що характеризують розвиток банківської 

системи; 

- самостійного аналізувати інформаційні та статистичні матеріали, що 

відображають стан банківської справи в Україні; 

- аналізувати основні показників ефективності діяльності банку; 

- оцінювати сучасні тенденції та виявляти проблем у розвитку банківської 

системи. 

Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування 

у студентів загальних компетенцій (ЗК) та додаткових фахових компетенцій (ФК), 

передбачених освітньо-професійною програмою бакалаврів (ОПП), а саме: 

ЗК1 розуміння поставленої задачі; здатність проникати в суть явища, 

проблеми, завдання, виявляти характерні ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки, 

проводити аналогії, узагальнювати; володіння системним, цілісним підходом до 

аналізу й оцінки ситуації та вирішення проблеми 

ЗК2 здатність породжувати нових ідей, придумувати та знаходити 

нетрадиційні рішення, набуття гнучкості мислення, відкритого для застосування 

набутих економічних знань для вирішення стратегічних та поточних завдань 

економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих 

економічних знань у повсякденному житті. 

ЗК6 потреба виконувати роботу якісно; здатність планувати етапи та хід 

виконуваної роботи, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, 

представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на 

сучасному науково-технічному й професійному рівні. 

ЗК7 здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування 

навичок до викладання. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах на 

проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий 

розв’язок, переконливо його представляти. 

ЗК8 розуміння закономірностей суспільно-політичного, культурного та 

економічного розвитку України у світовому співтоваристві, усвідомлення своєї 

професійної, соціальної, громадянської ролі у цих процесах; усвідомлення 

особистої відповідальності за колектив, до якого належиш, долю своєї країни. 

ФК1 здатність продемонструвати знання особливостей поведінки 

підприємства як виробничо-ринкової системи на ринку, характер зміни 

параметрів виробничої функції у короткостроковому та довгостроковому 

періодах; вміння прогнозувати на основі стандартних теоретичних і 

економетричних моделей поведінку економічних агентів, розвиток економічних 

процесів і явищ на мікро- і макрорівні. 



  

ФК4 здатність здійснювати роботу з інформацією фінансово-правового 

характеру для прийняття необхідних рішень; уміння використовувати 

інформаційні технології у фінансах для виконання практичних завдань у галузі 

професійної діяльності. 

ФК5 володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і 

соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціально-

економічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на 

мікро- і макрорівнях. 

ФК6 Володіння сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і 

соціальних даних; сучасними методиками розрахунку та аналізу соціально-

економічних показників, що характеризують економічні процеси та явища на 

мікро- і макрорівнях. 

- ФК7 здатність до самонавчання та самовдосконалення; викладання 

фінансових дисциплін у навчальних закладах; спроможність 

обґрунтовувати тематику і плани (проекти) наукових досліджень; 

здатність до проведення наукових досліджень.  



  

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Історичний аспект розвитку 

банківського менеджменту 
8 2 2 

   
4 

Тема 2. Види банків, та їх бізнес-моделі 8 2 2    4 

Тема 3. Становлення та розвиток 

менеджменту банківської системи  
8 2 2 

   
4 

Модульний контроль 2 2 

Разом 26 6 6    12 

Змістовий модуль 2. НБУ ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

Тема 4. Організаційно-правові основи 

управління та функціонування НБУ 
8 2 2 

   
4 

Тема 5. Методи управління та функції 

НБУ та банків Європейського Союзу  
16 4 2 2 

  
8 

Тема 6. Інформаційне забезпечення 

банківського менеджменту та 

банківський надзір 

12 4 - 2 

  

6 

Модульний контроль 2 2 

Разом 38 10 4 4   18 

Змістовий модуль 3. ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 7. Управління власним капіталом 

банку, та його пасивами  
8 2 2  

  
4 

Тема 8. Банківський менеджмент 

активних операцій 
8 2 2  

  
4 

Тема 9. Управління фінансовими 

потоками, ліквідністю та банківськими 

ризиками.  

8 2 2  

  

4 

Модульний контроль 2 2 

Разом 26 6 6    12 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 
30  

Усього 120 22 16 4   42 



  

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 1. Історичний аспект розвитку банківського менеджменту 

Еволюція економічної сутності категорії «банківський менеджмент». 

Виникнення категорії менеджменту як окремого напрямку банківської справи. 

Розвиток и розповсюдження школи банківського менеджменту. Історичний 

розвиток банківського менеджменту в Україні. Становлення системи банківського 

менеджменту.  

Розширення управлінських функцій банків. Менеджмент платіжно-

розрахункової, ощадної, капітало-утворюючої та кредитно-інвестиційної 

діяльності банку. 

Література:  

базова: [6;11-27] 

допоміжна: [8;10] 

 

Тема 2. Види банків, та їх бізнес-моделі 

Поняття та види бізнес-моделей  в банківській системі. Умови та 

особливості функціонування бізнес-моделей. Особливості функціонування 

українських банків на сучасному етапі. Сучасна банківська система України як 

система бізнес-моделей  ринкового типу. 

Рівні банківського менеджменту. Роль центральних банків в системі 

банківського менеджменту. Цілі централізованого управління в банківській сфері. 

Особливості менеджменту банківської системи США. Банківська система 

Німеччини як лідера фінансового світу. Банківська система Японії, особливості 

менеджменту. 

Література:  

базова: [2-11,14-26] 

допоміжна: [3;8-11] 

 

Тема 3. Становлення та розвиток менеджменту банківської системи  

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. 

Література:  

базова: [8-13,17-27] 

допоміжна: [6;8-11] 



  

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

НБУ ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 4. Організаційно-правові основи управління та функціонування НБУ  

Характеристика Національного банку України як основного керуючого 

органу банківської системи.  

Статус, повноваження і принципи організації діяльності Національного 

банку України. Організаційна структура управління НБУ.  Рада Національного 

банку України як вищий орган управління даною структурою. Голова НБУ: 

обов’язки та повноваження. Взаємодія НБУ з іншими державними органами. 

Правові основи функціонування банків. Законодавча база. Нормативно-

інструктивні акти Національного банку України. 

Література:  

базова: [1-8;13-25,27] 

допоміжна: [1;8-10] 
 

 

Тема 5. Методи управління та функції НБУ та банків Європейського Союзу 

Система функцій Національного банку України. Стабільність національної 

грошової одиниці. Цінова стабільність.  

НБУ як кредитор останньої інстанції. НБУ як єдиний емісійний центр 

держави. Місце та компетенції Національного банку України в проведенні 

валютної політики. Встановлення нормативів НБУ для банків. Заходи впливу 

Національного банку України на ризики, які виникають в банківській системі. 

Операції Національного банку України. Показники ефективності банківського 

менеджменту. Роль менеджменту у підвищенні ефективності функціонування 

банку.  

Література:  

базова: [9;11,24-26] 

допоміжна: [3;8-11] 

 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення банківського менеджменту та 

банківський надзір 

Сутність і складові інформаційного забезпечення управління банком . 

фінансова звітність як джерело інформації про управління банком. Заходи 

державного управління у грошово-кредитній сфері, які покладені на 

Національний банк України. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ.  



  

Використання управлінського обліку та звітності для планування, 

організації, аналізу та контролю банківської діяльності. Характеристика форм 

статистичної звітності, що використовуються у процесі управління банком. 

Контроль як одна з функцій банківського менеджменту, його зміст і значення для 

ефективного функціонування банку. Види банківського контролю. Банківські 

рейтинги і їх місце у системі контролю. Критерії і проблеми організації 

ефективного контролю у банківській сфері. 

Література:  

базова: [4;12] 

допоміжна: [3;9-11] 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

 

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Тема 7. Управління власним капіталом банку, та його пасивами 

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. 

Література:  

базова: [2;11,24-28] 

допоміжна: [6-11] 

 

Тема 8. Банківський менеджмент активних операцій 

Правова основа менеджменту активних операцій. Характеристика активів 

банку.  Сутність управління банківськими активами. Управління кредитним 

портфелем банку. Процес кредитування. Кредитна політика банку. Ціноутворення 

на ринку банківських кредитів. Методи встановлення ставки за кредитом. 

Управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і активна інвестиційна 

стратегія. Типи портфелів цінних паперів. Еволюція підходів до управління 

фінансовими потоками від активних та пасивних операцій. Інтегрований підхід до 

управління. 

Література:  

базова: [3;15;26-28] 

допоміжна: [1;3-10] 



  

 

Тема 9. Управління фінансовими потоками, ліквідністю та банківськими 

ризиками. 

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. Функціонування ринку похідних фінансових інструментів. Класифікація 

похідних фінансових інструментів. Взаємозв’язок хеджування і страхування. 

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. 

Література:  

базова: [21;24-28] 

допоміжна: [4;7-11] 

 

  



  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 5 5 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 3 3 

Відвідування практичних занять 1   2 2   

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті 10   2 20   

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 Не передбачено 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 5 25 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30   1 30   

 Разом - 76 - 129 - 76 

Максимальна кількість балів: 281 

Розрахунок коефіцієнта: 281:60=4,68 

Іспит максимальна кількість балів: 40 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Тема 1. Історичний аспект розвитку банківського менеджменту (2 год.) 

 

Підготуватись до дискусії за питаннями: 

1. Еволюція економічної сутності категорії «банківський менеджмент».  

2. Розвиток и розповсюдження школи банківського менеджменту. Історичний 

розвиток банківського менеджменту в Україні. 

3. Менеджмент платіжно-розрахункової, ощадної, капітало-утворюючої та 

кредитно-інвестиційної діяльності банку. 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту, усна відповідь на занятті 

для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 



  

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект 

теоретичного питання 2 та по 2 бали за теоретичні питання 1 та 3. 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5 

балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

 

Тема 2. . Види банків, та їх бізнес-моделі (2 год.). 

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

  1. Поняття та та види бізнес-моделей  в банківській системі.  

2. Рівні банківського менеджменту.  

2 Розв’язок задач 

1. . Банк здійснив такі операції щодо USD/CHF: 

- купив USD 1 млн. за курсом 1,1355; 

- продав USD 3 млн. за курсом 1,1368; 

- купив USD 1,55 млн. за курсом 1,1349; 

- продав USD 0,75 млн. за курсом 1,1361. 

Розрахувати позицію дилера за доларом США та можливості її 

прибуткового закриття. 
 

2. Уряд країни вирішив взяти кредит в іншій країні в розмірі 2 млрд. грошових 

одиниць з річною ставкою відсотка 8 %. Отриманий кредит інвестується в 

проекти, які дозволяють щорічно збільшувати ВВП на 500 млн. грошових 

одиниць. 

Визначити: 1) На яку суму зросте державний борг? 2) Якою має бути величина 

щорічних виплат по кредиту? 3) Через скільки років держава зможе сплатити 

борг? 

 

3. Курс долара до англійського фунта протягом дня змінюється таким чином: 

$1,9880/£1; $1,9865/£1; $1,9700/£1. Маклер на початок робочого дня купує фунти 

за долари і вимушений продавати цю валюту під кінець дня. Визначити суму 

збитку чи прибутку, якщо відомо, що в операцію було інвестовано 150000$ (при 

розрахунку курсу оперувати числами з точністю до 6 знаків після коми)? 

 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 



  

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 

теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за 

задачу). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий,  

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо 

задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів. 

 

Тема 3. Становлення та розвиток менеджменту банківської системи України 

(2 год.).  

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

1. Сутність і специфіка банківського менеджменту. Основні завдання 

менеджменту в банку, його принципи.  

2. Показники ефективності банківського менеджменту. Роль менеджменту у 

підвищенні ефективності функціонування банку. 

 

2. Розв’язок задач 

1. Статутний капітал банку на 01.09. 2010 року становив 270 млн. грн., 

прибуток попередніх років - 10 млн. грн., прибуток поточного року - 2 млн. грн., 

сума недосформованих резервів під можливі втрати від активних операцій - 0,5 

млн. грн.? 
 

2. Банк нараховує складні проценти за номінальною ставкою 16 % річних. 

Визначити діючу ставку складних процентів, якщо складні проценти 

нараховуються щомісячно, щоквартально і за півріччя. 

 

3. Норма обов’язкових резервів становить 12 %. Величина депозитів 

комерційного банку – 20 тис. дол. Банк може видати кредити обсягом не більше 

16,8 тис. дол. Які збиткові резерви банку у відсотках от депозитів? 
 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 

теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за 

задачу). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 



  

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. 

Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів. 

 

Тема 4. Організаційно-правові основи управління та функціонування 

Національного банку України (2 год.) 

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

Статус, повноваження, принципи менеджементу та організаційна структура НБУ.   

2. Розв’язок задач 

1. Курс євро до гривні 6,3307 грн. за євро. Визначте теоретичний 125-денний 

форвардний курс євро до гривні, якщо тривалість відсоткового року складає за 

гривнями – 365 днів, а за євро – 364 дні і відсоткові ставки на грошовому 

ринку дорівнюють 6% по операціях в гривні та 1,5% по операціях в євро. 

 

2. Державні короткострокові облігації номіналом 5 грн. та строком обернення 160 

днів були куплені в момент їх випуску по курсу 99%. Визначте дохідність 

куплених облігацій для розрахункової кількості днів у році = 366. 

 

3. Банк вилучив із свого обігу 500 тис. доларів США на 3 місяці. Він має 

можливість розмістити ці кошти на депозит у американському банку «Credit 

Union» під процентну ставку 6% річних, або вибрати європейський «Finans 

Bank», де процентна ставка за трьохмісячними депозитами у євро складає 4% 

річних. Припустимо, що форвардний курс і спот-курс євро до долару США 

дорівнюють один одному і складають: Євро / USD = 1,43. Що зробить банк за 

даних умов з метою найбільш ефективного використання вивільнених коштів? 

 

4. У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 100 тис. 

грн. з терміном погашення через 3 роки і 20%-м річним купоном. Ринкова ціна 

пакета облігацій 85 тис. грн. Розрахувати ринкову, поточну та загальну 

доходність пакета облігацій. 

 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 1 бал за конспект  

теоретичного питання та 4 балів за задачі (по 1 балу за задачу). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 



  

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. 

Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів. 

 

Тема 5. Методи управління та функції НБУ та банків Європейського 

Союзу (ЄС) (4 год.). 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

1. Система функцій Національного банку України. Стабільність національної 

грошової одиниці. Цінова стабільність.  

2. Показники ефективності банківського менеджменту. Роль менеджменту у 

підвищенні ефективності функціонування банку.  

2. Розв’язок задач 

1. Вклад в розмірі 50777 євро було внесено до банку 30.03.18р. і запитано 

30.10.18р. Відсоткова ставка складала 6% річних. Визначте суму нарахованих 

відсотків при різних практиках визначення строків нарахування. 

 

2. Норма обов’язкових резервів становить 12 %. Величина депозитів комерційного 

банку – 20 тис. дол. Банк може видати кредити обсягом не більше 16,8 тис. дол. 

Які збиткові резерви банку у відсотках от депозитів? 

 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 

Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 3 бали за конспект  

теоретичних питань (1 бал за теоретичне питання 1 та 2 бали за теоретичне 

питання 2) та 2 балів за задачі (по 1 балу за задачу). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 0,5 

балів), якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. 

Якщо задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення банківського менеджменту та 

банківський надзір (2 год.). 

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 



  

1. Сутність і складові інформаційного забезпечення управління банком . 

фінансова звітність як джерело інформації про управління банком.  

2. Контроль як одна з функцій банківського менеджменту, його зміст і 

значення для ефективного функціонування банку. Банківські рейтинги і їх 

місце у системі контролю. 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 5 балів за конспект 2 

теоретичних питань (по 2 бали за 1 питання та 3 балів за 2 питання). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

 

Тема 7. Управління власним капіталом банку, та його пасивами (2 год.). 

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

1. Сутність та основні функції банківського капіталу. Структура капіталу 

комерційного банку. Капітал і банківські ризики.  

2. Управління капіталом банку. Оцінка достатності і потреб у капіталі. Шляхи 

залучення додаткового капіталу.  

2. Розв’язок задач 

1. Вексель на суму 95 тис. грн. було пред’явлено в банк для оплати за 30 днів до 

терміну його погашення. Визначте суму, отриману пред’явникові векселя, і суму 

доходу банку, якщо банк для його визначення буде використовувати відсоткову 

ставку і облікову ставку, складають 9% річних (розрахункова кількість днів у році 

при використанні відсоткової ставки – 365, а облікової – 360). 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 

теоретичних питань (по 2 бали за питання) та 1 балу за задачу. 

Оцінка 2 бали виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо 

задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів 

 



  

Тема 8. Банківський менеджмент активних операцій (2 год.). 

 

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

1. Сутність управління банківськими активами. Управління кредитним 

портфелем банку.  

2. Управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і активна 

інвестиційна стратегія. Типи портфелів цінних паперів. 

2. Розв’язок задач 

1. При збільшенні кількості грошей в обігу на 10 % ставка банківського відсотка 

зменшується на 1 %. В умовній країні грошова маса дорівнює 500 млн. грошових 

одиниць, ставка банківського відсотка 5 %, а емісія грошей складає 100 млн. 

грошових одиниць. Визначити зміни інвестиційних витрат у країні, якщо існує 

залежність I = 150 – 0,8i (I — інвестиції, i — ставка банківського відсотка). 

 

2. Визначити вартість послуг факторингового відділу банку, що були надані 

підприємству, якщо відомо, що він виставив рахунок за відвантажену продукцію 

на суму 100 тис. грн. Строк нормального документообігу складає 10 днів, 

процентна ставка за кредит підвищена на 3 пункти при середній банківській 

кредитній ставці 17% річних. Комісійні банку за обслуговування дебіторської 

заборгованості складають 0,25%. 

3. Банк залучає 1 150 тис.грн., його надлишкові резерви до залучення даної суми 

склали 350 000 тис.грн.,а норма обов’язкового резервування становить 25%. Який 

загальний розмір позик,що їх може видати даний банк та банківська система в 

цілому. 

 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 

теоретичних питань (по 1 балу за питання) та 3 балів за задачі (по 1 балу за 

задачу). 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

Оцінка 1 бал за задачу виставляється, якщо вона розв'язана правильно. Якщо 

задача не зроблена, або розв'язана неправильно - 0 балів.                                                                          

 

Тема 9. Управління фінансовими потоками, ліквідністю та 

банківськими ризиками. (2 год.). 



  

1. Самостійно опрацювати та законспектувати (або підібрати матеріали 

та роздрукувати) питання: 

1. Коефіцієнти прибутковості та коефіцієнти ефективності діяльності 

комерційного банку. Нормативні вимоги до оцінки діяльності банку.  

2. Розрахунок ліквідної позиції банку. Управління грошовою позицією та 

обов’язковими резервами банку. 

Термін здачі: відповідь на занятті для очної форми або термін, вказаний 

викладачем для дистанційної. 

Форма подання результатів: перевірка конспекту та розв’язку задач,  усна 

відповідь на занятті для очної форми та файл для дистанційної. 

Критерії оцінювання: 
Максимальна оцінка - 5 балів складається з оцінки у 2 бали за конспект 2 по 

1-му питанню та 3 балів по 2-му питанню. 

Оцінка 1 бал виставляється якщо конспект повний, зрозумілий, 

структурований. 

Бали знижуються, якщо у конспекті відсутні базові положення (мінус 1 бал), 

якщо конспект не зроблений - 0 балів. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи №1, №2, №3 проводяться у комбінованій формі. 

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу - 25. 

Модульна контрольна робота 1 при комбінованій формі навчання 

складається з 18 тестів та 1 задачі. 

Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним 

чином: 

Тема 1 - 6 тестів; 

Тема 2 - 6 тестів; 

Тема 3 - 6 тестів. 

Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 1-3. 

Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі 

винесені на самостійне завдання відповідної теми.  

Модульна контрольна робота 2 при комбінованій формі навчання 

складається з 18 тестів та 1 задачі. 

Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним 

чином: 

Тема 4  - 6 тестів; 

Тема 5 - 6 тестів; 

Тема 6 - 6 тестів; 

Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 4-6. 

Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі 

винесені на самостійне завдання відповідної теми.  

Модульна контрольна робота 3 при комбінованій формі навчання 

складається з 18 тестів та 1 задачі. 



  

Тестові завдання охоплюють весь зміст модуля і розподілені наступним 

чином: 

Тема 7  - 6 тестів; 

Тема 8  - 6 тестів; 

Тема 9  - 6 тестів. 

 Задача обирається випадковим чином і може відноситись до теми 7, 8 або 9. 

Пропонована задача є типовою для однієї з тем модуля. Аналогічні задачі 

винесені на самостійне завдання відповідної теми.  

 Критерії оцінювання модульних контрольних робіт є однаковими і 

підпорядковані наступним  вимогам. 

 Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально, тому за 18 тестових завдань 

студент може одержати максимально 18 балів. 

При  тестуванні он-лайн оцінка обраховується: 

-   для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з 

багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у 

протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

-    за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній 

основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал 

виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну 

правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві 

відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 

відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно. 

Максимальна кількість балів за задачу - 7. 
7 балів виставляється, якщо: 

- задача розв'язана правильно, 

- показані всі необхідні проміжні розрахунки, 

- вказані одиниці виміру, 

- наведений обґрунтований коментар (якщо це необхідно за умовою задачі). 

Бали знижуються відповідно: 

- не наведено проміжних розрахунків - мінус 2-3 бали, 

- не вказано (неправильно вказано) одиниці виміру - мінус 1 бал, 

- не наведено коментар - мінус 2-3 бали, 

- хід рішення правильний, але допущена помилка у розрахунках - мінус 3-4 

бали, 

- неправильний хід рішення задачі (повністю або частково), задача не 

розв'язана - мінус 5-7 балів. 

  

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль – іспит. Допуск до іспиту виставляється на 

останньому занятті за кількістю набраних в семестрі рейтингових балів (в межах 

60). Максимальна оцінка на іспиті - 40 балів. Максимальна підсумкова оцінка - 

100 балів. Форма проведення іспиту - письмова відповідь. Білет містить:два 

теоретичні питання, тести з 10 питань, дві задачі.  



  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Менеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти і принципи 

банківського менеджменту.  

2. Напрями діяльності банківського менеджменту, його види.  

3. Функції менеджменту банківської установи.  

4. Інструментарій фінансового менеджменту у банку, його принципи та завдання. 

5. Сутність і зміст організації банківської діяльності.  

6. Принципи організаційного процесу в банку. 

7.  Типи систем управління банком.  

8. Види організаційних структур банківських установ.  

9. Причини і фактори зміни організаційної структури банків.  

10. Суб’єкти управління банку та їх повноваження. 

11. Сутність  та види планування у банку. 

12.  Стратегічне планування у банку, його етапи.  

13. Тактичне планування.  

14. Складання бізнес-плану в банках.  

15. Фінансове планування і бюджетування.  

16. Суть і призначення власного капіталу банку.  

17. Види власного банківського капіталу та методи оцінювання його вартості.  

18. Визначення адекватності власних коштів банку:  Базельська конвенція та 

вітчизняна практика.  

19. Новітні вимоги до визначення адекватності власного капіталу банківських 

установ. 

20.  Методи управління власним капіталом банку.  

21. Склад і структура  пасивів банку.  

22. Управління депозитним портфелем банку.  

23. Політика банку щодо мобілізації ресурсів на фінансових ринках.   

24. Системний зв’язок політики банку з мобілізації ресурсів.  

25. Організація  управління зобов’язаннями банків.  

26. Характеристика активів банку. 

27.  Сутність управління банківськими активами.  

28.  Управління кредитним портфелем банку.  

29. Процес кредитування.  

30. Кредитна політика банку.  

31. Ціноутворення на ринку банківських кредитів.  

32. Методи встановлення ставки за кредитом.  

33. Управління портфелем цінних паперів банку: пасивна і активна інвестиційна 

стратегія.  

34. Типи портфелів цінних паперів.  

35. Еволюція підходів до управління фінансовими потоками від активнх та 

пасивних операцій.  

36. Інтегрований підхід до управління. 



  

37.  Принципи управління фінансовими потоками банку. 

38.  Стратегії та методи управління активами і пасивами (УАП).  

39. Геп-менеджмент. 

40.  Система аналітичних показників, що використовуються при УАП.  

41. Сутність банківської ліквідності, її принципи і функції.  

42. Управління ліквідністю в  банківських установах.  

43. Фактори впливу на банківську ліквідність.  

44. Теорії управління банківською ліквідністю.  

45. Методи та стратегії менеджменту ліквідності банку.  

46. Менеджмент грошової позиції банку.  

47. Сутність та класифікація ризиків  у банківській діяльності.  

48. Організація управління банківськими ризиками.  

49. Організація управління банківськими ризиками. 

50.  Методи управління ризиками.  

51. Система ризик-менеджменту в банку.  

52. Система управління кредитним ризиком у банківських установах.  

53. Методи управління ризиком незбалансованої ліквідності в банку. 

54.  Мінімізація ринкових ризиків у банківській діяльності.  
 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Зараховано А 100-90 

Зараховано В 82-89 

Зараховано С 75-81 

Зараховано D 69-74 

Зараховано Е 60-68 

Незараховано FX 36-59 

Незараховано F 0-35 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни  

Разом: 120 год., лекції – 22 год., семінари – 16 год., практичні – 4 год., самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год. 
Тиждень          

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва 

модуля 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

НБУ ЯК ГОЛОВНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Кількість 

балів за 

модуль 

76 бали (27%) 129 бали (46%) 76 балів (27%) 

Теми 
 лекцій 

 

Історичний 

аспект розвитку 

банківського 

менеджменту 

 

Види банків, 

та їх бізнес-

моделі  

 

Становлення 

та розвиток 

менеджменту 

банківської 

системи 

 

Організаційн

о-правові 

основи 

управління та 

функціонуван

ня НБУ 

 

Методи 

управління та 

функції НБУ та 

банків 

Європейського 

Союзу 

 

Інформаційне 

забезпечення 

банківського 

менеджменту та 

банківський 

надзір 

Управління 

власним 

капіталом 

банку, та 

його 

пасивами  

 

Банківський 

менеджмен

т активних 

операцій 

 

Управління 

фінансовими 

потоками, 

ліквідністю та 

банківськими 

ризиками. 

 
Теми 

семінарських 
та 

практичних 

занять 

 

Історичний 

аспект розвитку 

банківського 

менеджменту 

 

Види банків, 

та їх бізнес-

моделі  

 

Становлення 

та розвиток 

менеджменту 

банківської 

системи 

 

Організаційн

о-правові 

основи 

управління та 

функціонуван

ня НБУ 

 

Методи 

управління та 

функції НБУ та 

банків 

Європейського 

Союзу 

 

Інформаційне 

забезпечення 

банківського 

менеджменту та 

банківський 

надзір 

Управління 

власним 

капіталом 

банку, та 

його 

пасивами  

 

Банківський 

менеджмен

т активних 

операцій 

 

Управління 

фінансовими 

потоками, 

ліквідністю та 

банківськими 

ризиками. 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 10 балів 10 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 3  

(25 балів) 

Сума за 

семестр 
281:60=4,68, коефіцієнт переведення у 60-бальну шкалу 4,68 

Підсумковий 

контроль 
Іспит (40 балів) 
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7. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1.   Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М, Герасимовича. - 

Житомир: ПП "Рута", 2011. - 384 с. 

2. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посібник / С. М. Подік, В. І. 

Ігнатенко; За ред. С. M. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2016. 

3. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2011.-

316 с. 

4. Банківські операції: Підручник / A. M. Мороз, M. І. Савлук, M. Ф. 

Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., 

випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2012. - 476 с. 

5.   Бортніков, Г. П. Порівняльний аналіз бізнес-моделей державних банків в 

Україні [Текст] / Г. П. Бортніков // Фінанси України : наук.-теорет. та 

інформ.-практ. журнал. - 2019. - № 1. - С. 80-101.  

6. Бублик, Є. О. Структурно-функціональна деформація фінансового сектора 

в економіці України / Є. О. Бублик // Економіка і прогнозування : 

науковий журнал. - 2018. - № 2. - С. 48-61.  

7. Бугрій M. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні 

вказівки. - Л.: Вид-во Львівського НУ ім. Ів. Франка, 2011. - 149 с. 

8. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. - 5-те вид., перероб. 

і доп. - К.: Знання, КОО, 2016. -311с. 

9. Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закл. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна ; М-во освіти і науки 

України, Волинський ін-т економіки та менеджменту. - 2-е изд. - Київ : 

Центр учбової літератури, 2011. - 519 с.  

10. Герасимова С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України / 

С. В. Герасимова, О. В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. - 

2010. - №8. - С. 247-256. 

11. Гриценко Л. Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки 

розвитку / Л. Л. Гриценко, Є. Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми 

економіки. - 2010. - №10. - С. 111-116. 

12. Диба, О. М. Міжнародна гармонізація регулювання банківського сектору 

та фінансових ринків/ О. М. Диба, С. В. Онікієнко // Фінанси України : 

наук.-теорет. та інформац.-практ. ж-л. - 2013. - N 6. - С. 62-71  

13. Звєряков М.І. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник / М.І. 

Звєряков, В.В. Коваленко, О.С. Сергеєва. – Одеса: Видавництво «Атлант», 

2014. –   485 с.  

14. Заернюк В. М. Современные подходы к построению системы управления 

проблемными кредитами физических лиц в коммерческом банке / В. М. 

Заернюк, Е. Н. Анашкина // Сервис в России и за рубежом. - 2014. - № 6 

(53). - С. 158-170  

15.  Кузнецова С.А., Болгар Т.М., Пестовська З.С. Банківська система: навч. 

посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2014. – 400 с.  

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9F%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%84%2E%20%D0%9E%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%9C%2E
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О. М. Музичка. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. - 535 с. 

17. Кравченко І. Банківська система та проблеми стратегічного розвитку / І. 

Кравченко, Г. Багратян, Є. Мазіна // Вісник Національного банку України. 

- 2012. - №1. - С. 7-10. 

18.  Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: монографія / В. С. 

Стельмах [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2016. - 431 с. 

19. Косинов Д. С. Оптимизация и стратегия работы с проблемной 

задолженностью в банках // Соц.-экон. явления и процессы. - 2013. - 

№4(050). - С. 83-87  

20. Костина Н. Н. «Проблемные» кредиты и пути совершенствования отдела 

кредитования физических лиц // Экономика и политика. - 2012. - № 5 (5). - 

С. 27-31  

21. Кряжева А. П. Проблемы возвратности кредита // Изв. Байкальского гос. 

ун-та. 2016. - Т. 26, № 4. - С. 613-621  

22. Масленіков В.В. Зарубіжні банківські системи // Економіка, фінанси, 

право – 2010 - №10 – С. 15-20. 

23. Мельник П.В., Тарангул Л.Л., Гордей О. Д. Банківські системи зарубіжних 

країн: підручник. — К.: Алерта, Центр учбової літератури 2010 р. 586 с. 

24.  Нагребельний, В.П. Публично-правове регулювання відносин 

у банківській сфері / В. П. Нагребельний // Право України: юридичний 

журнал : Науково-практичне фахове видання. - 2013. - № 1/2. - С. 140-148  

25.  Онищенко, Г. В. Банківські гарантії / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. - 

Київ : Правова єдність, 2014. - 286 с.  

26. Организация деятельности коммерческого банка / [Звонова Е. А. и др.] ; 

под ред. Е. А. Звонковой. - М., 2012. - 630 с. 

27. Розанова, Н. М. Банковский риск-менеджмент: к новой модели / Н. М. 

Розанова // МЭиМО. - Москва : Наука, 2017. - Том 61, № 1. - С. 78-87.  

28. Сурудина А. С. Понятие и категории проблемных кредитов и особенности 

их стоимостной оценки // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. - 2015. 

- №1(31). - С. 195-197   

29. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові 

та рольові ігри) [Текст] : навч.-метод. посібник / Національний банк 

України, Університет банківської справи, Харківський 

інститут банківської справи. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 198 с. 

30. Федорова А. Ю. Развитие системы управления кредитным риском в 
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Чернышова // Социально-экон. явления и процессы. - 2016. - Т. 11, № 7. - 
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31. Фурзикова Е. Г. Методы работы с проблемной задолженностью 

потребительского кредитования, их преимущества и недостатки // Соврем. 
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http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
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http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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