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пропонується 

Для магістрів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність використовувати 
фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та 
страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. Здатність аналізувати фінансову 
і монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх удосконалення. Здатність 
застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 
Результати навчання. Оцінювати сучасний стан фінансів, банківської справи 
та страхування і приймати обґрунтовані рішення. Обґрунтувати управлінські 
рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 
ефективність. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового. 
банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Банківська система», «Фінанси, гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», 
«Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінанси 
підприємств». 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Теоретичні засади менеджменту в банку, Тема 2. Управління ризиками 
в банку, Тема 3. Стратегічне управління та планування в банку, Тема 4. 
Управління капіталом банку, Тема 5. Управління зобов’язаннями банку, Тема 6. 
Менеджмент кредитного портфеля банку, Тема 7. Менеджмент портфеля 
цінних паперів банку, Тема 8. Управління активами і пасивами банку, Тема 9. 
Управління ліквідністю банку, Тема 10. Хеджування ризиків у банку 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Теоретичні засади менеджменту та управління ризиками в банку, ПЗ 2. 
Стратегічне управління та планування в банку, ПЗ 3. Управління капіталом 
банку, ПЗ 4 Управління зобов’язаннями банку, ПЗ 5. Менеджмент кредитного 
портфеля банку, ПЗ 6. Менеджмент портфеля цінних паперів банку, ПЗ 7. 
Управління активами і пасивами банку, ПЗ 8. Управління ліквідністю. 
Хеджування ризиків у банку 

Мова викладання Українська 
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